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About
Siddur Olas Tamid is written in X ELATEXmarkup language. It
became my project once I learned how to typeset Hebrew using
X ELATEX. I originally wrote this siddur for myself since I was
unable to find a bound siddur of the German rite. However I
wanted my siddur to be refined enough so that anybody with a
background in tefila would be able to use it.

Everything is arranged very carefully to maintain a pleasing
page layout with plenty of visual cues. Among the visual
cues are the vignettes on the chapter and section headings,
as well as the bolding of the first words of important paragraphs.

You will not find any commentary, nor will you find much
instruction of how to perform certain tefilos and rituals. Instead
I’ve focused on minimalist instructions. The reason for this is to
maintain the flow of the text.

If the reader is interested in learning more about Ger-
man Jewish customs, some great resouces are Machon
Moreshes Ashkenaz (http://www.moreshesashkenaz.org/),
the K’hal Adas Yeshurun Jerusalem forums
(http://www.kayj.net/en/forum/category/list), and Tefiloh
Sefas Yisroel, which is the work that my own siddur is based
on, (http://opensiddur.org/compilations/siddurim/siddur-bnei-
ashkenaz-a-german-rite-siddur-prepared-by-r-rallis-wiesenthal/)
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Minhag Ashkenaz

Minhag Ashkenaz is the Jewish tradition of Northern Europe.
The Jewish communities in Germany are thought to have been
founded in the 5th century. The Golden Age of Ashkenazic
Jewery was during the High Middle Ages just prior to the
Crusades. The Jewish communities of Europe were devastated
during the Crusades, with entire cities of Jews murdered. Blood
libels and other false accusations forced many Jews to move east
to Poland. Minhag Ashkenaz primarily refers to the unaltered
Northern European/German tradition.

What differentiates Minhag Ashkenaz from the rest of European
Jewry is primarily תפילה , tefilo (prayer). There are several
differences here, but the most notable is the use of פיוטים ,
piyutim (poems) in certain sections. These Piyutim are said on
special occasions such as holidays and days of special Torah
readings. A great resource for Piyutim in Teflio is Machzor
Shivchei Yeshurun by David J. Roth. Unfortunately my siddur
does not contain many of these Piyutim, but indicates when
some of them should be said.

Just a sample of the differences of Minhag outside of the Nusach
HaTefilo are: unmarried boys wear a Talis, washing Al Neti-
las Yedayim before saying Kiddush, the use of a Winpel during
a Bris. Most of these minhagim appear in the Sefer Maharil by
Rabbi Yaakov Moelin (c. 1365 - 1427) of Mainz. The most influ-
ential Modern progenitor of Minhag Ashkenaz is Rabbi Binyomin
Hamburger.



v

Acknowledgements
I would like to extend my most profound gratitude to those who
helped me put this work together. Especially for my wife, for
without her I surely wouldn’t have gotten very far. She allowed
me the many hours I spent working on this project.

Rabbi Raphael Davidovich, Rabbi Benjamin Levi, Rabbi Sholmo
Hunger, H. aver Mark Selent, Mr. Brian Rothenberg, Rabbi Jason
Claude, and Steven Perlin all helped out in their own ways by
answering questions about nusah. , instructions, page layout, and
every inane detail of tefila.

Rabbi Rallis Wiesenthal did a great  חסד by providing much of 
the text available under a Creative Commons Attribution-
ShareAlike licence and providing his own input. Ari 
Auerbach, and many others on Stack Exchange helped with the 
source code.

The Wolf logo was drawn by Yisroel Mendenhall.

Most of all I would like to thank Ha-Shem, Der Ewige, for bring-
ing me to the occasion of being able to put together such a work.

Forgive me for anyone whom I may have forgotten to mention 
above. Please attribute all errors to me, be them in nusah. , 
instructions, page layout, or anything else.



vi

2 שחרית תפילת
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התורה ברכת
10 . . . . . . . . . . . . . . . התפילין והנחת הטלית עטיפת
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דזמרא פסוקי

24 לחול שחרית
29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . העמידה תפילת
36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הלולב נטילת
36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הלל 
40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תחנון
45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התורה קריאת סדר
49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התפילה סיום
53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יום של שיר
57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דרבנן קדיש

58 חודש לראש מוסף

63 לחול מנחה

75 לחול ערבית

86 תבשילין עירוב

86 טוב ויום שבת הנרות הדלקת

87 שבת קבלת

91 טוב ויום לשבת ערבית

103 שבת ליל קידוש

106 טוב יום ליל קידוש

107 השנה ראש ליל קידוש

108 טוב ויום לשבת שחרית
116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . העמידה תפילת
122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הלולב נטילת
122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הלל 
126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התורה קריאת סדר



vii

136 לשבת מוסף

149 רבא קידושא

150 טוב ויום לשבת מנחה
161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נפשי ברכי
165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אבות פרקי

187 טוב ויום שבת למוצאי ערבית
203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הבדלה
204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הלבנה ברכת
206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . העמר ספירת

208 המיטה שעל שמע קריאת

211 רגלים לשלש העמידה תפלת

217 לרגלים לשלש מוסף תפלת
226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כהנים ברכת
230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טל תפילת
232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . גשם תפילת

234 הושענות
238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רבא להושענא הושענות

246 תורה לשמחת הקפות

248 יזכור

249 חמץ וביטול בדיקת

250 נדרים התרת

252 מלכנו אבינו

254 וידוי

258 חנוכה

260 פורים

262 מילה ברית



viii

264 הבן פדיון

265 המזון ברכת
272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לנשואין זמון
272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ברכות שבע
273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שלש מעין ברכה

274 התורה קריאת
274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . השנה לכל פרשיות
302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חנוכה
307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פורים
307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פסח חה“מ
311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סכות חה“מ
313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . באב תשעה
315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ציבור תענית
317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חדש ראש

318 הדרך תפלת







עומד אתה מי לפני דע



2

D שחרית תפילת d

הכנסת: לבית בכניסה

׃ ְּבִיְרָאֶתֽ ֗ ְדְׁש יַכ֥ל־ָק֜ ֶאל־ֵהֽ ֲחֶו֖ה ֶאְׁשַּתֽ ֵביֶת֑ א ֹ֣ ָאב ַ֖חְסּֿדְ ב ְּבֹר֣ י ֲאִנ֗ ַוֽ כד במדבר

ֶגׁש׃ ְּבָרֽ ְנַהֵּל֥ ים ִה֗ ֱא֝ ית ְּבֵב֥ נה תהלים

א ֹ֣ ָאב ְסּֿדְ ַח֖ ב ְּבֹר֣ י ֲאִנ֗ ַוֽ ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ י ֹנֶת֖ ִמְׁשּֿכְ ֑קב ַיֹֽעֲ י ָהֶל֖ ֹאֽ בּו ַמה־ֹּט֥ נה במדבר

ֵּביֶת֑ ְמ֣עֹון ְבִּתי ָ֖אַהֽ ְיָי֗ ׃ ְּבִיְרָאֶתֽ ֗ ְדֿׁשְ ָק֜ יַכ֥ל ֶאל־ֵהֽ ֲחֶו֖ה ֶאְׁשַּתֽ ֵביֶת֑ ה תהלים

ֹעִׂשי׃ ִלְפֵני־ְיָי ָכה ֶאְבֿרְ ָעה ְוֶאְכָרֽ ֶאְׁשַּתֲחֶוה ַוֲאִני ׃ ְּכבֹוֶדֽ ִמְׁשַּכ֥ן ּוְ֝מ֗קֹום כו תהלים

׃ ִיְׁשֶעֽ ת ֱאֶמ֥ ֶּבֽ ִני ֵנ֗ ֲע֜ ְּבָרב־ַחְסֶּד֑ ים ִה֥ ֱא ָר֗צֹון ת ֵע֬ ְיָי֡ ֨ י־ְל ְתִפָּלִתֽ ֲאִנ֤י ַוֽ סט תהלים

ִנְבָרא׃ ְיִציר ָּכל ֶרם ְּבֶטֽ ָמַל ֲאֶׁשר עֹוָלם ֲאדֹון

ִנְקָרא׃ ְׁשמֹו ֶל ֶמֽ ֲאַזי ֹּכל ְבֶחְפצֹו ַנֲעָׂשה ְלֵעת

נֹוָרא׃ ִיְמ ְלַבּדֹו ַהֹּכל ִּכְכלֹות ֲחֵרי ְוַאֽ

ְּבִתְפָאָרה׃ ִיְהֶיה ְוהּוא ֶה ה ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא

יָרה׃ ְלַהְחִּבֽ לֹו ְלַהְמִׁשיל ֵׁשִני ְוֵאין ֶאָחד ְוהּוא

ְוַהִּמְׂשָרה׃ ָהֹעז ְולֹו ַתְכִלית ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי

ָצָרה׃ ְּבֵעת ֶחְבִלי ְוצּור גֹוֲאִלי ְוַחי ֵאִלי ְוהּוא

ֶאְקָרא׃ ְּביֹום ּכֹוִסי ְמָנת ִלי ּוָמנֹוס ִנִּסי ְוהּוא

יָרה׃ ְוָאִעֽ ִאיַׁשן ְּבֵעת רּוִחי ַאְפִקיד ְּבָידֹו

ִאיָרא׃ ְולֹא ִלי ֲאדֹוָני ְּגִוָּיִתי רּוִחי ְוִעם

ַעל ְוִצָּוֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו נּו ָׁשֽ ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִים׃ ָיָדֽ ְנִטיַלת

ְּבָחְכָמה ָהָאָדם ֶאת ָיַצר ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִכֵּסא ִלְפֵני ְוָיֽדּוַע ָּגלּוי ֲחלּוִלים׃ ֲחלּוִלים ְנָקִבים ְנָקִבים בֹו ּוָבָרא

ְלִהְתַקֵּים ֶאְפַׁשר ִאי ֵמֶהם ֶאָחד ִיָּסֵתם אֹו ֵמֶהם ֶאָחד ַח ִיָּפֵתֽ ֶׁשִאם ְכבֹוֶדֽ

ַלֲעׂשֹות׃ ּוַמְפִליא ָּבָׂשר ָכל ֽחֹוִלי רֹוֵפא ְיָי ַאָּתה ָּברּו ׃ ְלָפֶנֽי ְוַלֲעמֹוד
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ַאָּתה ְיַצְרָּתּה ַאָּתה ְבָראָתּה ַאָּתה (ִהיא)׃ ְטהֹוָרה ִּבי ָּת ֶׁשָּנַתֽ ְנָׁשָמה ַהי ֱא

ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּני ִמֶּמֽ ָלּה ִלּֿטְ ָעִתיד ְוַאָּתה ְּבִקְרִּבי ָרּה ְמַׁשּֿמְ ְוַאָּתה ִּבי ְנַפְחָּתּה

ֲאִני מֹוָדה) נשים: ) מֹוֶדה ְּבִקְרִּבי ָׁשָמה ֶׁשַהּֿנְ ָּכל־ְזַמן ָלבֹוא׃ ֶלָעִתיד ִּבי

ָׁשמֹות׃ ָּכל־ַהּֿנְ ֲאדֹון ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים ִרּבֹון ֲאבֹוַתי ֵהי ֵוא ַהי ֱא ְיָי ְלָפֶנֽי

ֵמִתים׃ ִלְפָגִרים ְנָׁשמֹות ַהַּמֲחִזיר ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ְלַהְבִחין ִביָנה ְכִוי ַלֶּׂשֽ ָנַתן ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ְיָלה: ָלֽ ּוֵבין יֹום ֵּבין

נשים: גברים:

ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

(ָנְכִרָיה): ָיה ג ִני ָעַׂשֽ ֶׁשּלֹא ָלם ָהע

ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

(ָנְכִרי): י ג ִני ָעַׂשֽ ֶׁשּלֹא ָלם ָהע

ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִׁשְפָחה: ָעַׂשִני ֶׁשּלֹא ָלם ָהע

ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ָעֶבד: ָעַׂשִני ֶׁשּלֹא ָלם ָהע

ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִּכְרצֹונֹו: ִני ֶׁשָעַׂשֽ ָהעֹוָלם

ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִאָּׁשה: ִני ָעַׂשֽ ֶׁשּלֹא ָהעֹוָלם

ְׁשָפִלים:) יַע ַמְגִּבֽ ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו אומרים: יש )

ַעֻרִּמים: ַמְלִּביׁש ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִעְוִרים: ַח ּפֹוֵקֽ ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֲאסּוִרים: ַמִּתיר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ְּכפּוִפים: זֹוֵקף ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִים: ַעל־ַהָּמֽ ֶרץ ָהָאֽ רֹוַקע ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִמְצֲעֵדי־ָגֶֽבר: ֵהִכין ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ָּכל־ָצְרִּכי: ִלי ָׂשה ֶׁשָעֽ ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִּבְגבּוָרה: ִיְׂשָרֵאל אֹוֵזר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ְּבִתְפָאָרה: ִיְׂשָרֵאל עֹוֵטר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַח:) ֹּכֽ ַלָּיֵעף ַהּנֹוֵתן ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו אומרים: יש )
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ּוְתנּוָמה ֵמֵעיָני ֵׁשָנה ַהַּמֲעִביר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִני ֶׁשַּתְרִּגיֵלֽ ֲאבֹוַתי ֵהי ֵוא ַהי ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ִויִהי ֵמַעְפַעָּפי׃

ִליֵדי ְולֹא ֵחְטא ִליֵדי לֹא ִני ְּתִביֵאֽ ְוַאל י ְּבִמְצֹוֶתֽ ִני ֵקֽ ְוַדּֿבְ ְּבתֹוָרֶתֽ

ָהַרע׃ ֵיֶֽצר ִּבי ִיְׁשלֹוט ְוַאל ִבָּזיֹון ִליֵדי ְולֹא ִנָּסיֹון ִליֵדי ְולֹא ְוָעֹון ֲעֵבָרה

טֹוִבים ּוְבַמֲעִׂשים ַהּטֹוב ְּבֵיֶֽצר ִני ֵקֽ ְוַדּֿבְ ַרע׃ ּוֵמָחֵבר ַרע ֵמָאָדם ִני ְוַרֲחֵקֽ

ֶסד ּוְלֶחֽ ְלֵחן ּוְבָכל־יֹום ַהּיֹום ּוְתֵנֽ ִני ׃ ְלִהְׁשַּתְעֶּבד־ָל ֶאת־ִיְצִרי ְוכֹוף

ָּברּו טֹוִבים׃ ֲחָסִדים ִני ֵלֽ ְוִתְגֿמְ ָכל־רֹוַאי ּוְבֵעיֵני ְּבֵעיֶנֽי ּוְלַרֲחִמים

ִיְׂשָרֵאל: ְלַעּמֹו טֹוִבים ֲחָסִדים ּגֹוֵמל ְיָי ַאָּתה

ּוְבָכל־יֹום ַהּיֹום ִני ֶׁשַּתִּציֵלֽ ֲאבֹוַתי ֵהי ֵוא ַהי ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ַרע ַגע ּוִמֶּפֽ ַרע ּוִמָּׁשֵכן ַרע ּוֵמָחֵבר ַרע ֵמָאָדם ָּפִנים ּוֵמַעּזּות ָפִנים ֵמַעֵּזי

ּוֵבין ֶבן־ְּבִרית ְׁשהּוא ֵּבין ָקֶׁשה ִּדין ַעל ּוִמַּבֽ ָקֶׁשה ִמִּדין ַהַּמְׁשִחית ּוִמָּׂשָטן

ֶבן־ְּבִרית: ֶׁשֵאינֹו

ְלָפֶנֽי ַּתֲחנּוֵנֽינּו ַמִּפיִלים ֲאַנְֽחנּו ינּו ַעל־ִצְדקֹוֵתֽ לֹא ָּכל־ָהעֹוָלִמים ִרּבֹון

נּו ַמה־ִּצְדֵקֽ נּו ַחְסֵּדֽ ֶמה ַחֵּיֽינּו ֶמה נּו ָאֽ ָמה ָהַרִּבים: י ַרֲחֶמֽ ַעל ִּכי

ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְלָפֶנֽי ַמה־ּנֹאַמר נּו: ַמה־ְּגבּוָרֵתֽ נּו ַמה־ֹּכֵחֽ נּו ַמה־ְּיׁשּוָעֵתֽ

ָהיּו ְּכלֹא ַהֵּׁשם ְוַאְנֵׁשי ְלָפֶנֽי ִין ְּכַאֽ ָכל־ַהִּגּבֹוִרים ֲהלֹא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא

ִויֵמי הּו ֹּתֽ ַמֲעֵׂשיֶהם ֹרב ִּכי ַהְׂשֵּכל: ִּכְבִלי ּוְנבֹוִנים ַמָּדע ִּכְבִלי ַוֲחָכִמים

ֶבל: ָהֽ ל ַהֹּכ֖ י ִּכ֥ ִין ָאֽ֔ ִמן־ַהְּבֵהָמה֙ ם ָאָד֤ ָהֽ ר ּומֹוַת֨ ְלָפֶנֽי ֶבל ֶהֽ ַחֵּייֶהם ג קהלת

ְּבַהר ּלֹו ְעָּת ֶׁשִּנְׁשַּבֽ ֹאַהְב ַאְבָרָהם ְּבֵני ְבִריֶתֽ ְּבֵני ַעּֿמְ ֲאַנְֽחנּו ֲאָבל

ִּבְנ ַיֲעֹקב ֲעַדת ַח ַהִּמְזֵּבֽ ַּגֵּבי ַעל ֶׁשֶּנֱעַקד ְיִחידֹו ִיְצָחק ֶזֽ ַרע ַהֹּמִרָּיה

אָת ָקָרֽ ּבֹו ְחָּת ֶׁשָּׂשַמֽ ְ ּוִמִּׂשְמָח ֹאתֹו ְבָּת ֶׁשָאַהֽ ְ ֶׁשֵּמַאֲהָב ְּבכֹוֶרֽ

ִויֻׁשרּון: ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ְׁשמֹו

ּוְלַקֵּדׁש ּוְלָבֵר ּוְלָפֶאְרֽ ּוְלַׁשֵּבֲח ְל ְלהֹודֹות ַחָּיִבים ֲאַנְֽחנּו ְלִפיָכ

ינּו ּגֹוָרֵלֽ ּוַמה־ָּנִעים נּו ֶחְלֵקֽ ַמה־ּטֹוב ינּו ַאְׁשֵרֽ : ִלְׁשֶמֽ ְוהֹוָדָיה ַבח ְוִלֵּתן־ֶׁשֽ

ֶקר ָוֹבֽ ֶרב ֶעֽ ּוַמֲעִריִבים ַמְׁשִּכיִמים נּו ֶׁשָאֽ ינּו ַאְׁשֵרֽ ינּו: ְיֻרָּׁשֵתֽ ּוַמה־ָּיָפה

ִרים: ְואֹוֿמְ ְּבַאֲהָבה ִים ַּפֲעַמֽ ָּתִמיד ְּבָכל־יֹום
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ד ֶאָחֽ ֥ ְיָי ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ְיָי ִיְׂשָרֵא֑ל ע וְׁשַמ֖ דברים

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּו בלחש:

הּוא ַאָּתה ָהעֹוָלם ִמֶּׁשִּנְבָרא הּוא ַאָּתה ָהעֹוָלם ִנְבָרא ֶׁשּלֹא ַעד הּוא ַאָּתה

ְׁשֶמֽ ַמְקִּדיֵׁשי ַעל ֶאת־ִׁשְמ ַקֵּדׁש ַהָּבא: ָלעֹוָלם הּוא ְוַאָּתה ַהֶּזה ָּבעֹוָלם

ַאָּתה ָּברּו ַקְרֵנֽנּו: יַּה ְוַתְגִּבֽ ָּתרּום ְ ּוִביׁשּוָע : ְּבעֹוָלֶמֽ ֶאת־ִׁשְמ ְוַקֵּדׁש

ָּבַרִּבים: ֶאת־ִׁשְמ ְמַקֵּדׁש ְיָי

ֱאֶמת ָהֶעְליֹוִנים: ִים ַהָּׁשַמֽ ּוִבְׁשֵמי ֶרץ ּוָבָאֽ ִים ַּבָּׁשַמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי הּוא ַאָּתה

ַקֵּבץ ִהים: ֱא ֵאין י ּוִמַּבְלָעֶדֽ ַאֲחרֹון הּוא ְוַאָּתה ִראׁשֹון הּוא ַאָּתה

ַאָּתה־֤הּוא ִּכי עֹוָלם ָּכל־ָּבֵאי עּו ְ ְוֵי ירּו ַיִּכֽ ֶרץ: ָהָאֽ ַּכְנפֹות ֵמַאְרַּבע יטֹקֶוֽי ב’ מלכים

ֶאת־ַהָּׁשַמִ֣ים יָת ָעִׂשֽ֔ ַאָּת֣ה ָהָאֶ֑רץ ֣כֹות ַמְמֿלְ ל ְלֹכ֖ ֔ ְלַבּֿדְ ִהים֙ ֱא כָהֽ שמות

י ָיֶדֽ ְּבָכל־ַמֲעֵׂשה ּוִמי ם׃ ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּב֔ ֶאת־ַהָּים֙ ֶרץ ְוֶאת־ָהָא֗

ֲעֵׂשה ִים ֶׁשַּבָּׁשַמֽ ינּו ָאִבֽ ַּתֲעֶׂשה: ַמה ְל ֶׁשּיֹאַמר ַבַּתְחּתֹוִנים אֹו ָּבֶעְליֹוִנים

ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ָלֽ ְוַקֶּים ינּו ָעֵלֽ ֶׁשִּנְקָרא ַהָּגדֹול ִׁשְמ ַּבֲעבּור ֶסד ֶחֽ נּו ִעָּמֽ

ן י־ֶאֵּת֨ ִּכֽ ֶאְתֶכ֑ם י ִצ֣ ַקּֿבְ ּוָבֵע֖ת ם ֶאְתֶכ֔ יא ָאִב֣ ַהִהיא֙ ָּבֵע֤ת דַמה־ֶׁשָּכתּוב: צפניה

יֵניֶכ֖ם ְלֵעֽ ֶאת־ְׁשֽבּוֵתיֶכ֛ם י ְּבׁשּוִב֧ ֶרץ ָהָאֽ֔ ַעֵּמ֣י ֙ ְּבֹכל ה ְוִלְתִהָּל֗ ְלֵׁש֣ם ם ֶאְתֶכ֜

ְיָי׃ ר ָאַמ֥

J התורה ברכת j

ְוִצָּוֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו נּו ֽ ִקְּדֿׁשָ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ינּו ְּבִפֽ ְ תֹוָר ֶאת־ִּדְבֵרי ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְוַהֲעֶרב־ָנא תֹוָרה: ְּבִדְבֵרי ַלֲעסֹוק

ַעּֿמְ ְוֶצֱאָצֵאי ינּו ְוֶצֱאָצֵאֽ ֲאַנְֽחנּו ְוִנְהֶיה ִיְׂשָרֵאל: ֵּבית ַעּֿמְ ּוְבִפיִפּיֹות

ַלֵּמד ַהֿמְ ְיָי ַאָּתה ָּברּו : תֹוָרֶתֽ ֵדי ְולֹוֿמְ ְׁשֶמֽ ֵעי ְ יֹו נּו ֻּכָּלֽ ִיְׂשָרֵאל ֵּבית

ִיְׂשָרֵאל: ְלַעּמֹו ּתֹוָרה

ִמָּכל־ָהַעִּמים נּו ַחר־ָּבֽ ָּבֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהּתֹוָרה: נֹוֵתן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֶאת־ּתֹוָרתֹו: נּו ְוָנַֽתן־ָלֽ
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דלג השחר עלות אחר מברכים כאשר השחר. עלות לפני מברכים כאשר האלה פסוקים אומרים רק
ל”תמיד”

֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨ יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨ ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ ְיָבֽ ו במדבר

ָׁשֽלֹום׃

ֲחָסִדים ּוְגִמילּות ְוָהֵרָאיֹון ְוַהִּבּכּוִרים ַהֵּפָאה ִׁשעּור׃ ָלֶהם ֶׁשֵאין ְדָבִרים ּלּו ֵאֽ א פאה משנה

ּתֹוָרה׃ ְוַתְלמּוד

ָלעֹוָלם לֹו ַקֶּיֶֽמת ֶרן ְוַהֶּקֽ ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ֵּפירֹוֵתיֶהם אֹוֵכל ֶׁשָאָדם ְדָבִרים ּלּו ֵאֽ קכז שבת

ַׁשֲחִרית ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ְוַהְׁשָּכַמת ֲחָסִדים ּוְגִמילּות ָוֵאם ָאב ִּכּבּוד - ֵהן ּלּו ְוֵאֽ ַהָּבא:

ְוִעּיּון ַהֵּמת ְוַהְלָוַית ַּכָּלה ְוַהְכָנַסת חֹוִלים ּוִבּקּור ִחים אֹוֿרְ ְוַהְכָנַסת ְוַעְרִבית

ֻּכָּלם: ְּכֶנֽ ֶגד ּתֹוָרה ְוַתְלמּוד - ַלֲחֵברֹו ָאָדם ֵּבין ָׁשלֹום ַוֲהָבַאת ְּתִפָּלה

B מקרא – תמיד C

ֲאֵלֶה֑ם ַמְרָּת֖ ְוָאֽ ל ִיְׂשָרֵא֔ ֶאת־ְּבֵנ֣י ַצ֚ו ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ֖ ְיָי ר ַוְיַדֵּב֥ כח במדבר

ְּבֽמֹוֲעֽדֹו׃ י ִל֖ יב ְלַהְקִר֥ ֕רּו ִּתְׁשֿמְ י יֹחִח֔ ִנֽ יַח ֵר֚ י ְלִאַּׁש֗ י ַלְחִמ֜ י ֶאת־ָקְרָּבִנ֨

ם ְתִמיִמ֛ ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֧ה ים ְּכָבִׂש֨ ֑ ְיָי ַלֽ יבּו ַּתְקִר֖ ר ֲאֶׁש֥ ה ִאֶּׁש֔ ָהֽ ֶז֚ה ם ָלֶה֔ ַמְרָּת֣ ְוָאֽ

ַהֶּכֶ֣בׂש ְוֵאת֙ ֶקר ַבֹּב֑ ֲעֶׂש֣ה ַּתֽ ד ֶאָח֖ ֶאת־ַהֶּכֶ֥בׂש יד׃ ָתִמֽ ֹעָל֥ה ַלּ֖יֹום ֥ ִים ְׁשַנ

ְּבלּוָל֛ה ְלִמְנָח֑ה ֶלת ֹס֖ ֵאיָפ֛ה ָהֽ ית ֲעִׂשיִר֧ ַוֽ ִים׃ ַעְרָּבֽ ָהֽ ין ֵּב֥ ה ֲעֶׂש֖ ַּתֽ י ַהֵּׁשִנ֔

ַח ִניֹח֔ יַח ְלֵר֣ י ִסיַנ֔ ְּבַה֣ר ֲעֻׂשָיה֙ ָהֽ יד ָּתִמ֑ ֹעַל֖ת ין׃ ַהִהֽ ת ְרִביִע֥ ית ָּכִת֖ ֶמן ְּבֶׁש֥

ֵׁשָכ֖ר ֶנֶ֥ס ַהֵּס֛ ֶדׁש ַּבֹּק֗ ֶאָח֑ד ָהֽ ַלֶּכֶ֖בׂש ין ַהִה֔ ְרִביִע֣ת ֙ ְוִנְסּכ ְיָי׃ ַלֽ ה ִאֶּׁש֖

֙ ּוְכִנְסּכ ֶקר ַהֹּב֤ ת ְּכִמְנַח֨ ַעְרָּבִ֑ים ָהֽ ֵּב֣ין ה ֲעֶׂש֖ ַּתֽ י ַהֵּׁשִנ֔ ַהֶּכֶ֣בׂש ְוֵאת֙ ְיָי׃ ַלֽ

ְיָי׃ ַלֽ ַח ִניֹח֖ יַח ֵר֥ ִאֵּׁש֛ה ה ֲעֶׂש֔ ַּתֽ

ֲהִנ֧ים ַהֹּכֽ ן ֲהֹר֨ ַאֽ ֩ ְּבֵני ֡קּו ְוָזֽֿרְ ֑ ְיָי ִלְפֵנ֣י ָנה ָצֹפ֖ ַהִּמְזֵּבַ֛ח ֧ ֶר ֶי ַע֣ל ֹא֜תֹו ט ְוָׁשַח֨ א ויקרא

יב׃ ָסִבֽ ַח ַעל־ַהִּמְזֵּב֖ ֶאת־ָּד֛מֹו

בשבת:

ִמְנָח֛ה ֶלת ֹס֧ ים ֶעְׂשֹרִנ֗ ּוְׁשֵנ֣י ם ְּתִמיִמ֑ ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ים ְׁשֵנֽי־ְכָבִׂש֥ ת ַהַּׁשָּב֔ ּוְביֹום֙ כח במדבר

ּה׃ ְוִנְסָּכֽ יד ַהָּתִמ֖ ַעל־ֹעַל֥ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו ת ַׁשַּב֖ ֹעַל֥ת ְוִנְסּֽכֹו׃ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה
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חודש: בראש

ְוַאִ֣יל ִים֙ ְׁשַנ֨ ר ְּבֵנֽי־ָבָק֤ ים ָּפִר֨ ֑ ְיָי ַלֽ ֹעָל֖ה יבּו ַּתְקִר֥ ם ָחְדֵׁשיֶכ֔ כחּוְבָראֵׁשי֙ במדבר

ִמְנָחה֙ ֶלת ֹס֤ ים ֶעְׂשֹרִנ֗ ָׁש֣ה ּוְׁש ם׃ ְּתִמיִמֽ ִׁשְבָע֖ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ד ֶאָח֔

ֶמן ַבֶּׁש֔ ְּבלּוָל֣ה ִמְנָחה֙ ֶלת ֹס֤ ים ֶעְׂשֹרִנ֗ ּוְׁשֵנ֣י ֶאָח֑ד ָהֽ ר ַלָּפ֖ ֶמן ַבֶּׁש֔ ְּבלּוָל֣ה

ֶאָח֑ד ָהֽ ַלֶּכֶ֖בׂש ֶמן ַבֶּׁש֔ ְּבלּוָל֣ה ִמְנָחה֙ ֶלת ֹס֤ ִעָּׂש֗רֹון ן ְוִעָּׂשֹר֣ ד׃ ֶאָחֽ ָהֽ ִיל ָלַא֖

ת ּוְׁשִליִׁש֧ ר ַלָּפ֜ ה ִיְהֶי֨ ֩ ַהִהין י ֲחִצ֣ ם ְוִנְסֵּכיֶה֗ ְיָי׃ ַלֽ ה ִאֶּׁש֖ ַח ִניֹח֔ יַח ֵר֣ ֹעָלה֙

י ְלָחְדֵׁש֖ ְּבָחְדׁ֔שֹו ֶדׁש֙ ֹח֨ ֹעַל֥ת ֹ֣את ז ֑ ִין ָי ַלֶּכֶ֖בׂש ין ַהִה֛ ת ּוְרִביִע֥ ִיל ָלַא֗ ין ַהִה֣

ְוִנְסּֽכֹו׃ ה ֵיָֽעֶׂש֖ יד ַהָּתִמ֛ ַעל־ֹעַל֧ת ֑ ְיָי ַלֽ ְלַחָּט֖את ֶאָח֛ד ִעִּז֥ים יר ּוְׂשִע֨ ַהָּׁשָנֽה׃

B משנה – מקומן איזהו C

ָּפר ַּבָּצפֹון: ְׁשִחיָטָתן ָקָדִׁשים ָקְדֵׁשי ֶׁשִּלְזָבִחים: ְמקֹוָמן ֵאיֶזהּו פ”ה(א) זבחים

ַּבָּצפֹון: ָׁשֵרת ִּבְכֵלי ָּדָמן ְוִקּבּול ַּבָּצפֹון ְׁשִחיָטָתן ַהִּכּפּוִרים ם י ֶׁשּֿלְ ְוָׂשִעיר

ַמָּתָנה ַהָּזָהב: ְוַעל־ִמְזַּבח ֶכת ַהָּפֹרֽ ְוַעל ַהַּבִּדים ַעל־ֵּבין ַהָּזָיה ָטעּון ְוָדָמן

ֶׁשַּלִּמְזֵּבַח ַמֲעָרִבי ְיסֹוד ַעל ׁשֹוֵפ ָהָיה ַהָּדם ְׁשָיֵרי ֶבת: ְמַעָּכֽ ֵמֶהן ַחת ַאֽ

ִעֵּכב: לֹא ָנַתן ִאם־לֹא ַהִחיצֹון:

ָּדָמן ְוִקּבּול ַּבָּצפֹון ְׁשִחיָטָתן ַהִּנְׂשָרִפים ּוְׂשִעיִרים ַהִּנְׂשָרִפים ָּפִרים (ב)

ַהָּזָהב: ְוַעל־ִמְזַּבח ֶכת ַעל־ַהָּפֹרֽ ַהָּזָיה ָטעּון ְוָדָמן ַּבָּצפֹון: ָׁשֵרת ִּבְכִלי

ַמֲעָרִבי ְיסֹוד ַעל ׁשֹוֵפ ָהָיה ַהָּדם ֵרי ִׁשֿיְ ֶבת: ְמַעָּכֽ ֵמֶהן ַחת ַאֽ ַמָּתָנה

ְּבֵבית ִנְׂשָרִפין ּלּו ָוֵאֽ ּלּו ֵאֽ לֹא־ִעֵּכב: ָנַתן ִאם־לֹא ַהִחיצֹון ֶׁשַּלִּמְזֵּבַח

ַהָּדֶׁשן:

ָראֵׁשי ְׂשִעיֵרי ַהִּצּבּור ַחּטֹאת ֵהן ּלּו ֵאֽ - ְוַהָּיִחיד ַהִּצּבּור ַחּטֹאת (ג)

ַּבָּצפֹון: ָׁשֵרת ִּבְכִלי ָּדָמן ְוִקּבּול ַּבָּצפֹון ְׁשִחיָטָתן - ֲעדוׂת ְוֶׁשַּלּמ ֳחָדִׁשים

ּוָפָנה ֶבׁש ַבֶּכֽ ָעָלה ֵּכיַצד ְקָרנֹות: ַאְרַּבע ַעל ַמָּתנֹות ַאְרַּבע ָטעּון ְוָדָמן

ְצפֹוִנית ְצפֹוִנית ִמְזָרִחית ִמְזָרִחית ְּדרֹוִמית ֶרן ְלֶקֽ ּוָבא־לֹו ַלּסֹוֵבב

ְּדרֹוִמי: ְיסֹוד ַעל ֹׁשֵפ ָהָיה ַהָּדם ֵרי ִׁשּֿיְ רֹוִמית ּֿדְ ַמֲעָרִבית ַמֲעָרִבית

ְיָלה ָוַלֽ ְליֹום ְּבָכל־ַמֲאָכל ְכֻהָּנה ְלִזְכֵרי ָלִעים ִמן־ַהּֿקְ ִלְפִנים ְוֶנֱאָכִלין

ֲחצֹות: ַעד
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ָׁשֵרת ִּבְכִלי ָּדָמּה ְוִקּבּול ַּבָּצפֹון ְׁשִחיָטָתּה ָקָדִׁשים: ֶדׁש ֹקֽ ָהעֹוָלה (ד)

ְוָכִליל ְוִנּֽתּוַח ֶהְפֵׁשט ּוְטעּוָנה ַאְרַּבע ֶׁשֵהן ַמָּתנֹות ְׁשֵּתי ָטעּון ְוָדָמּה ַּבָּצפֹון:

ָלִאִּׁשים:

ֲאַׁשם ְּגֵזלֹות ֲאַׁשם ֲאָׁשמֹות: ֵהן לּו ֵאֽ ַוֲאָׁשמֹות ִצּבּור ַׁשְלֵמי ִזְבֵחי (ה)

ָּתלּוי ָאָׁשם ְמצֹוָרע ֲאַׁשם ָנִזיר ֲאַׁשם ֲחרּוָפה ִׁשְפָחה ֲאַׁשם ְמִעילֹות

ַמָּתנֹות ְׁשֵּתי ָטעּון ְוָדָמן ַּבָּצפֹון ָׁשֵרת ִּבְכִלי ָּדָמן ְוִקּבּול ַּבָּצפֹון ְׁשִחיָטָתן

ְּבָכל־ַמֲאָכל ְכֻהָּנה ְלִזְכֵרי ָלִעים ַהּֿקְ ִמן ִלְפִנים ְוֶנֱאָכִלין ַאְרַּבע: ֶׁשֵהן

ֲחצֹות: ַעד ְיָלה ָוַלֽ ְליֹום

ְוָדָמן ָּבֲעָזָרה ְּבָכל־ָמקֹום ְׁשִחיָטָתן ַקִּלים: ָקָדִׁשים ָנִזיר ְוֵאיל ַהּתֹוָדה (ו)

ְּבָכל ְלָכל־ָאָדם ָהִעיר ְּבָכל ְוֶנֱאָכִלין ַאְרַּבע: ֶׁשֵהן ַמָּתנֹות ְׁשֵּתי ָטעּון

ֶׁשַהּמּוָרם ֶאָּלא ָבֶהם ַּכּיֹוֵצא ֵמֶהם ַהּמּוָרם ֲחצֹות: ַעד ְיָלה ָוַלֽ ְליֹום ַמֲאָכל

ּוְלַעְבֵדיֶהם: ְוִלְבֵניֶהם ִלְנֵׁשיֶהם ַלֹּכֲהִנים ֶנֱאָכל

ָטעּון ְוָדָמן ָּבֲעָזָרה ְּבָכל־ָמקֹום ְׁשִחיָטָתן ַקִּלים: ָקָדִׁשים ְׁשָלִמים (ז)

ְּבָכל־ַמֲאָכל ְלָכל־ָאָדם ְּבָכל־ָהִעיר ְוֶנֱאָכִלין ַאְרַּבע: ֶׁשֵהן ַמָּתנֹות ְׁשֵּתי

ֶנֱאָכל ֶׁשַהּמּוָרם ֶאָּלא ָבֶהם ַּכּיֹוֵצא ֵמֶהם ַהּמּוָרם ֶאָחד: ְיָלה ְוַלֽ ָיִמים ִלְׁשֵני

ּוְלַעְבֵדיֶהם: ְוִלְבֵניֶהם ִלְנֵׁשיֶהם ַלֹּכֲהִנים

ְּבָכל־ָמקֹום ְׁשִחיָטָתן ַקִּלים: ָקָדִׁשים ַסח ְוַהֶּפֽ ְוַהַּמֲעֵׂשר כֹור ַהּֿבְ (ח)

ִׁשָּנה ַהְיסֹוד ְּכֶנֽ ֶגד ֶׁשִּיֵּתן ּוִבְלָבד ֶאָחת ַמָּתָנה ָטעּון ְוָדָמן ָּבֲעָזָרה

ְוֶּנֱאָכִלין ְלָכל־ָאָדם: ְוַהַּמֲעֵׂשר ַלֹּכֲהִנים ֶנֱאָכל כֹור ַהּֿבְ ַבֲאִכיָלָתן:

ֶנֱאָכל ֵאינֹו ַסח ַהֶּפֽ ֶאָחד: ְיָלה ְוַלֽ ָיִמים ִלְׁשֵני ְּבָכל־ַמֲאָכל ְּבָכל־ָהִעיר

ְוֵאינֹו ִלְמנּוָייו ֶאָּלא ֶנֱאָכל ְוֵאינֹו ַעד־ֲחצֹות ֶאָּלא ֶנֱאָכל ְוֵאינֹו ְיָלה ַבַּלֽ ֶאָּלא

ָצִלי: ֶאָּלא ֶנֱאָכל
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B תלמוד C

ִנְדֶרֶׁשת: ָרה ַהּת ת ִמּד ֶעְׂשֵרה ׁש ִּבְׁש אֹוֵמר ִיְׁשָמֵעאל ויקראְרִבי ספרא

ָוֹחֶמר. ִמַּקל (א)

ָׁשָוה. ֵזָרה ּוִמּֿגְ (ב)

ְכתּוִבים. ֵני ִמּֿׁשְ ָאב ּוִמִּבְנַין ֶאָחד, ִמָּכתּוב ָאב ִמִּבְנַין (ג)

ּוְפָרט. ָלל ִמּֿכְ (ד)

ּוְכָלל. ָרט ּוִמּֿפְ (ה)

ָרט. ַהּֿפְ ְּכֵעין ֶאָּלא ָדן ַאָּתה ֵאי ּוְכָלל, ּוְפָרט ְּכָלל (ו)

ִלְכָלל. ָצִרי ֶׁשהּוא ָרט ּוִמּֿפְ ִלְפָרט, ָצִרי ֶׁשהּוא ָלל ִמּֿכְ (ז)

ַעְצמ ַעל ְלַלֵּמד לֹא ְלַלֵּמד, ָלל ַהּֿכְ ִמן ְוָיָצא ִּבְכָלל ֶׁשָהָיה ָּדָבר ָּכל (ח)

ָיָצא. ֻּכּל ָלל ַהּֿכְ ַעל ְלַלֵּמד ֶאָּלא ָיָצא,

ָיָצא , ְכִעְנָינ ֶׁשהּוא ֶאָחד ַטַען ן ִלְטע ְוָיָצא ִּבְכָלל, ֶׁשָהָיה ָּדָבר ָּכל (ט)

ְלַהֲחִמיר. ְולֹא ְלָהֵקל

ָיָצא , ְכִעְנָינ ֶׁשּלֹא ַאֵחר ַטַען ן ִלְטע ְוָיָצא ִּבְכָלל, ֶׁשָהָיה ָּדָבר ָּכל (י)

ּוְלַהֲחִמיר. ְלָהֵקל

ל ָיכ ַאָּתה ֵאי ָחָדׁש, ְּבָדָבר ן ִלּד ְוָיָצא ִּבְכָלל ֶׁשָהָיה ָּדָבר ָּכל (יא)

ְּבֵפרּוׁש. ִלְכָלל ַהָּכתּוב ֶׁשַּיֲחִזיֶרּנּו ַעד , ִלְכָלל ְלַהֲחִזיר

. פ ִמּס ַהָּלֵמד ְוָדָבר , ֵמִעְנָינ ַהָּלֵמד ָּדָבר (יב)

ִליִׁשי ַהּֿׁשְ ַהָּכתּוב א ֶׁשָּיב ַעד ֶזה, ֶאת ֶזה ַהַּמְכִחיִׁשים ְכתּוִבים ְׁשֵני ְוֵכן (יג)

ֵּביֵניֶהם. ְוַיְכִריַע

ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשִּיָּבֶנה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

עֹוָלם ִּכיֵמי ְּבִיְרָאה ַנֲעָבְד ְוָׁשם : ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן ינּו ְבָיֵמֽ ִּבְמֵהָרה

ַקְדֹמִנּיֹות: ּוְכָׁשִנים
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J התפילין והנחת הטלית עטיפת j

ְוִצָּוֽנּו ָתיו, ְּבִמְצ נּו ָׁשֽ ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָלם, ָהע ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי, ַאָּתה ָּברּו

ַּבִּציִצת: ְלִהְתַעֵּטף

יד: של התפילין הנחת לפני

ְוִצָוֽנּו ָתיו, ְּבִמְצ נּו ָׁשֽ ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם, ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי, ַאָּתה ָּברּו

ְּתִפִּלין: יַח ְלַהִּנֽ

ראש: של התפילין הנחת לפני

ְוִצָוֽנּו ָתיו, ְּבִמְצ נּו ָׁשֽ ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם, ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי, ַאָּתה ָּברּו

ְּתִפִּלין: ַעל־ִמְצַות

ראש: של התפילין את להדק כשסיים

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּו

אומרים: ידו על הרצועה כשקושר

ים׃ ּֽוְבַרֲחִמֽ ֶסד ּוְבֶח֖ ט ּוְבִמְׁשָּפ֔ ְּבֶצֶ֣דק ִלי֙ י ַרְׂשִּת֥ ְוֵאֽ ָל֑ם ְלע י ִל֖ י ַרְׂשִּת֥ ְוֵאֽ ב הושע

ֶאת־ְיָי׃ ַעְּת ְוָיַד֖ ֱאמּוָנ֑ה ֶּבֽ י ִל֖ י ַרְׂשִּת֥ ְוֵאֽ

ִפיָּלה! ַהּֿתְ ִּבְׁשַעת ָיָפה ְׁשִתיָקה הרב: או הגבי
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J דזמרא פסוקי j

העמידה. תפלת אחר עד שאמר” מ”ברוך לדבר אסור

הּוא: ָּברּו ָהעֹוָלם ְוָהָיה ֶׁשָאַמר ָּברּו

ְבֵראִׁשית עֹוֶׂשה ָּברּו

ְועֹוֶׂשה אֹוֵמר ָּברּו

ּוְמַקֵּים ּגֹוֵזר ָּברּו

ֶרץ ָהָאֽ ַעל ְמַרֵחם ָּברּו

ִרּיֹות ַהּֿבְ ַעל ְמַרֵחם ָּברּו

ִליֵרָאיו טֹוב ָׂשָכר ְמַׁשֵּלם ָּברּו

ָלֶנַֽצח ְוַקָּים ָלַעד ַחי ָּברּו

ְׁשמֹו: ָּברּו ּוַמִּציל ּפֹוֶדה ָּברּו

ַעּמֹו ְּבִפי ֻהָּלל ַהֿמְ ָהַרֲחָמן ָאב ָהֵאל ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ְיָי ְנַהֶּלְל ַעְבֶּדֽ ָדִוד ּוְבִׁשיֵרי ַוֲעָבָדיו ֲחִסיָדיו ִּבְלׁשֹון ּוְמֹפָאר ְמֻׁשָּבח

ְוַנְזִּכיר ְוַנְמִליְֿכ ּוְנָפֶאְר ּוְנַׁשֵּבֲח ְנַגֶּדְל ּוִבְזִמירֹות: ִּבְׁשָבחֹות ינּו ֵהֽ ֱא

ַעד ֲעֵדי ּוְמֹפָאר ְמֻׁשָּבח ֶל ֶמֽ ָהעֹוָלִמים ַחי ָיִחיד = ינּו: ֵהֽ ֱא נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ

1ַּבֻּתְׁשָּבחֹות: ְמֻהָּלל ֶל ֶמֽ ְיָי ַאָּתה ָּברּו ַהָּגדֹול: ְׁשמֹו

רּו־֔לֹו ַזּֿמְ ֙ ל ירּו ִׁש֤ יו׃ ָתֽ י ֲעִלֽ ים ַעִּמ֖ ָבֽ יעּו הֹוִד֥ ִבְׁשמֹו ִקְר֣אּו ֙ ְיָי ַלֽ טזהֹו֤דּו א דה”י

ְיָי׃ י ְמַבְקֵׁש֥ ֵל֖ב ח ִיְׂשַמ֕ ָקְדׁ֔שֹו ְּבֵׁש֣ם ֲללּו֙ ְתַהֽ ִהֽ יו׃ ֹאָתֽ ְּבָכל־ִנְפֿלְ יחּו ִׂש֖

יו ְפָת֖ ֹמֽ ה ָעָׂש֔ ֲאֶׁש֣ר ֹאָתיו֙ ִנְפֿלְ ִזְכ֗רּו יד׃ ָּתִמֽ ָפָנ֖יו ׁ֥שּו ַּבּֿקְ ְוֻעּ֔זֹו ֙ ְיָי ִּדְרׁ֤שּו

ינּו ֵה֔ ֱא ֣ ְיָי ֚הּוא יו׃ ְּבִחיָרֽ ב ַיֲֽעֹק֖ ְּבֵנ֥י ַעְבּ֔דֹו ִיְׂשָרֵא֣ל ֶזַ֚רע יהּו׃ ּוִמְׁשְּפֵטי־ִפֽ

ֲאֶׁש֤ר ּֽדֹור׃ ֶלף ְלֶא֥ ִצָּו֖ה ר ָּדָב֥ ְּבִרי֔תֹו ְלעֹוָלם֙ ִזְכ֤רּו יו׃ ִמְׁשָּפָטֽ ֶרץ ְּבָכל־ָהָא֖

ל ְלִיְׂשָרֵא֖ ק ְלֹח֔ ְלַיֲֽעֹקב֙ ָה ַוַּיֲֽעִמיֶד֤ ק׃ ְלִיְצָחֽ ּוְׁשֽבּוָע֖תֹו ם ֶאת־ַאְבָרָה֔ ָּכַרת֙

ֶכם֙ ְ ְהֽיֹו ִּבֽ ם׃ ַנֲֽחַלְתֶכֽ ֶבל ֶח֖ ַען ֶרץ־ְּכָנ֔ ֶאֽ ֶאֵּת֣ן ֙ ְל ר ֵלאֹמ֗ ם׃ עֹוָלֽ ית ְּבִר֥

ֶאל־ַע֥ם ּוִמַּמְמָלָכ֖ה ֶאל־ּ֔גֹוי ִמּ֣גֹוי כּו֙ ַוִּיְתַהּֿלְ ּה׃ ָּבֽ ים ְוָגִר֥ ִּכְמַע֖ט ר ִמְסָּפ֔ ְמֵת֣י

ַּבִּתְׁשָּבחֹות נ”א: 1
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֙ עּו ַאל־ִּתּֿגְ ים׃ ְמָלִכֽ ם ֲעֵליֶה֖ ַוּ֥יֹוַכח ם ְלָעְׁשָק֔ ְלִאיׁש֙ א־ִהִּנ֤יַח ֹֽ ל ר׃ ַאֵחֽ

ִמּיֹום־ֶאל־֖יֹום ֥רּו ַּבּֿׂשְ ֶרץ ָּכל־ָהָא֔ ֙ ְיָי ַלֽ ירּו ִׁש֤ עּו׃ ַאל־ָּתֵרֽ י ּוִבְנִביַא֖ י ִּבְמִׁשיָח֔

ָג֨דֹול ֩ ִּכי יו׃ ֹאָתֽ ִנְפֿלְ ים ַעִּמ֖ ְּבָכל־ָהֽ ֶאת־ְּכבֹו֔דֹו ַבּגֹוִים֙ ֤רּו ַסּֿפְ ְיֽׁשּוָעֽתֹו׃

ַעִּמים֙ ָהֽ ֵה֤י ָּכל־ֱא י ִּכ֠ = ים׃ ִהֽ ַעל־ָּכל־ֱא ֖הּוא א ְונֹוָר֥ ד ְמֹא֔ ֙ ּוְמֻהָּלל ֤ ְיָי

֙ ְיָי ַלֽ ָה֤בּו ִּבְמֹקֽמֹו׃ ְוֶחְדָו֖ה ז ֹע֥ יו ְלָפָנ֔ ְוָהָדר֙ ֤הֹוד ה׃ ָעָׂשֽ ִים ָׁשַמ֥ ֖  ְיָי ַוֽ ים ֱאִליִל֔

ִמְנָחה֙ ְׂש֤אּו ְׁש֑מֹו ְּכ֣בֹוד ְיָי֖ ַלֽ ָה֥בּו ז׃ ָוֹעֽ ָּכ֥בֹוד ְיָי֖ ַלֽ ָה֥בּו ים ַעִּמ֔ ֣חֹות ִמְׁשּֿפְ

ֶרץ ָּכל־ָהָא֔ ָפָניו֙ ִמּֿלְ ילּו ִח֤ ֶדׁש׃ ְּבַהְדַרת־ֹקֽ ְיָי֖ ַלֽ ֲח֥וּו ִהְׁשַּתֽ יו ְלָפָנ֔ אּו ּוֹב֣

ם ַבּגֹוִי֖ ֥רּו אֿמְ ֹֽ ְוי ֶרץ ָהָא֔ ְוָתֵג֣ל ַהָּׁשַמִ֙ים֙ ֤חּו ִיְׂשֿמְ ַּבל־ִּתּֽמֹוט׃ ל ֵּתֵב֖ ַאף־ִּתּ֥כֹון

ֲעֵצ֣י נֲ֖נּו ְיַרֽ ז ָא֥ ְוָכל־ֲאֶׁשר־ּֽבֹו׃ ה ַהָּׂשֶד֖ ץ ַיֲֽע ּוְמלֹו֔אֹו ַהָּים֙ ִיְרַע֤ם ׃ ָמָלֽ ֥ ְיָי

ְלעֹוָל֖ם י ִּכ֥ ֔טֹוב י ִּכ֣ ֙ ְיָי ַלֽ הֹו֤דּו ֶרץ׃ ֶאת־ָהָאֽ ִלְׁשּ֥פֹוט א ִּכי־ָב֖ ְיָי֔ ִמִּלְפֵנ֣י ַהָּיַ֑ער

ְלֹהדֹות֙ ִמן־ַהּגֹוִי֑ם ְוַהִּציֵל֖נּו נּו ֵצ֥ ְוַקּֿבְ נּו ִיְׁשֵע֔ ֵה֣י ֱא ֙ נּו ֽהֹוִׁשיֵע֨ ְוִאְמ֗רּו ַחְסּֽדֹו׃

עֹוָל֖ם ִמן־ָהֽ ל ִיְׂשָרֵא֔ ֵה֣י ֱא ֙ ְיָי ָּב֤רּו ׃ ִּבְתִהָּלֶתֽ ַח ְלִהְׁשַּתֵּב֖ ָקְדֶׁש֔ ְלֵׁש֣ם

ְיָי׃ ַלֽ ְוַהֵּל֖ל ן ָאֵמ֔ ָכל־ָהָעם֙ ֤רּו אֿמְ ֹֽ ַוּי ֹעָל֑ם ְוַעד־ָהֽ

֤ ְיָ֘י ֽרֹוֲמ֡מּו ֽהּוא׃ ָק֥דֹוׁש יו ַרְגָל֗ ם ֲהֹד֥ ַלֽ ֲחוּו ְׁשַּתֽ ְ֖וִהֽ ינּו ֵה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י ֽרֹוֲמ֡מּו = צט תהלים

ינּו׃ ֵהֽ ֱא ֥ ְיָי ֗דֹוׁש ָק֝ י ִּכֽ ָקְדׁ֑שֹו ְלַה֣ר ֲחוּו ְׁשַּתֽ ְ֖וִהֽ ינּו ֵה֗ ֱא

יר ָ֝יִע֗ א ֹ֣ ְול ַאּ֑פֹו ְלָהִׁש֣יב ְ֖וִהְרָּב֣ה ית ְׁשִח֥ ַי֫ א ֹ֪ ְול ָעֹון֘ ר ְיַכֵּפ֥ ַרחּ֙ום ְו֤הּוא עח תהלים

יד ָּתִמ֥ ֗ ֲאִמּֿתְ ַ֝וֽ ֥ ְ ַחְס ִמֶּמִּ֑ני ֲחֶמ֣י ַרֽ א־ִתְכָל֣א ֹֽ ל ְיָי֗ ַאָּת֤ה ָּכל־ֲחָמֽתֹו׃ מ תהלים

ים ִה֥ ֫ א ֵלֽ ז ֹע֗ ְּת֥נּו ָּמה׃ ֵהֽ עֹוָל֣ם ֵמֽ י ִּכ֖ י ֲחָסֶד֑ ַוֽ ְ֖יָי ֲחֶמ֣י ַרֽ ר ְזֹכ֤ ֽרּוִני׃ ִיּֿצְ כה תהלים
סח תהלים

ל ִיְׂשָרֵא֗ ֵא֤ל י ֶׁש֥ ִמִּמְקָּד֫ ים ִה֗ ֱא א ֤נֹוָר֥ ים׃ ָחִקֽ ַּבֿׁשְ ְוֻ֝עּ֗זֹו ֲאָו֑ת ַּגֽ ל ַעל־ִיְׂשָרֵא֥

ְנָק֣מֹות ל ֵא֖ ֑ ְיָי ל־ְנָק֥מֹות ֵאֽ ים׃ ִהֽ ֱא ֥רּו ָּב֘ ם ָלָע֗ ֲעֻצ֥מֹות ְוַתֽ ֹ֖עז ֵתן נֹ֨ ֤הּוא צד תהלים

֖ ַעל־ַעּֿמְ ַהְיׁשּוָע֑ה ְיָי֥ ַלֽ ים׃ ַעל־ֵּגִאֽ ְּ֝ג֗מּול ָהֵׁש֣ב ָהָאֶ֑רץ ֹׁשֵפ֣ט ִהָּנֵׂשא יַע׃ ֽהֹוִפֽ ג תהלים

֥ ְיָי ָלה׃ ֶסֽ ב ַיֲעֹק֣ י ֵה֖ ֱא נּו ִמְׂשָּג֥ב־ָל֝֗ ִעָּמ֑נּו ְצָב֣אֹות ֣ ְיָי = ָלה׃ ֶּסֽ ִבְרָכֶת֣ מו תהלים

נּו׃ ְבֽיֹום־ָקְרֵאֽ ַיֲֽעֵנ֥נּו ֶל ֶּמ֗ ַה֝ הֹוִׁש֑יָעה ְיָי֥ ׃ ָּבֽ ַח ֹּבֵט֥ ם ָ֝אָד֗ י ַאְׁשֵר֥ ְצָב֑אֹות פד תהלים
כ תהלים

נּו ַנְפֵׁשֽ ם׃ עֹוָלֽ ַעד־ָהֽ ם ֵא֗ ְוַ֝נּֿׂשְ ּוְרֵע֥ם ֶאת־ַנֲֽחָלֶת֑ ּוָבֵר֥ ֶאת־ַעֶּמ֗ יָעה הֹוִׁש֤ כח תהלים

ָקְדׁ֣שֹו ם ְבֵׁש֖ י ִּכ֤ ִלֵּב֑נּו ִיְׂשַמ֣ח ִּכי־֖בֹו ֽהּוא׃ ִגֵּנ֣נּו ּוָמֽ נּו ֶעְזֵר֖ ֑ ְיָי ַלֽ ָת֣ה ִחּֿכְ לג תהלים

֗ ְוֶ֝יְׁשֲע ַחְסֶּד֑ ֣ ְיָי ַהְרֵא֣נּו ׃ ָלֽ ְלנּו ִיַח֥ ר ֲאֶׁש֗ ַּכֽ֝ ָעֵל֑ינּו ֣ ְיָי ֣ י־ַחְסּֿדְ ְיִהֽ ְחנּו׃ ָבָטֽ פה תהלים

י ֶה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י ֹנִכ֙י ָאֽ ׃ ַחְסֶּדֽ ְלַמַ֣ען נּו ּ֜וְפֵד֗ ָּל֑נּו ָתה ֶעְזָר֥ ה ֣קּוָמֽ נּו׃ ִּתֶּתן־ָלֽ מד תהלים
פא תהלים
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ּ֑לֹו ֶׁשָּכָ֣כה ָ֖הָעם י ַאְׁשֵר֣ הּו׃ ֵאֽ ֲאַמֿלְ ַוֽ י ַהְרֶחב־ִּפ֝֗ ִמְצָרִ֑ים ֵמֶאֶ֣רץ ַעְל ַּמֽ קמדַ֖הֽ תהלים

ֶת֥ ִּביֽׁשּוָע֫ י ִלִּב֗ ָיֵג֪ל ָבַטְחִּתי֘ ֣ ְּבַחְסּֿדְ ִנ֤י ֲא֗ ַוֽ = יו׃ ָהֽ ֱא ֥ ְיָי ֶׁשֽ ם ָע֗ ָה֝ י יגַאְׁשֵר֥ תהלים

י׃ ָעָלֽ ָגַמ֣ל י ִּכ֖ ֑ ְיָי ַלֽ יָרה ָאִׁש֥

לדוד” מזמור ”למנצח עם ממשכים טוב ויום בשבת
פסח של המועד בחול פסח, בערב כפור, יום בערב בשבת, לתודה” ”מזמור אומרים אין

יו ָפָנ֗ ְל֝ אּו ֹּב֥ ְּבִׂשְמָח֑ה ֣ ֶאת־ְיָי ִעְב֣דּו ֶרץ ָּכל־ָהָאֽ ְיָי֗ ַלֽ֝ יעּו ָהִר֥ ְלתֹוָד֑ה קִמְז֥מֹור תהלים

ַמְרִעיֽתֹו׃ אן ֹ֣ ְוצ ּ֗מֹו ַע֝ ֲאַנְ֤חנּו ְו֣לֹו ָעָׂ֭שנּו ֣הּוא ים ִה֥ ֫ ֱא ֪הּוא י־ְיָי֘ ִּכ֥ ְּד֗עּו ִּבְרָנָנֽה׃

ְ֖יָי ִּכי־֣טֹוב = ְׁשֽמֹו׃ ֲר֥כּו ָּבֽ ֹו ֥הֹודּו־֝ל֗ ִּבְתִהָּל֑ה יו ֹרָת֥ ֲחֵצֽ ה ְּבתֹוָד֗ יו ְׁשָעָר֨ אּו ֹּב֤

ֱאֽמּוָנֽתֹו׃ ר ָוֹ֝ד֗ ר ְוַעד־ֹּד֥ ַחְסּ֑דֹו ְלעֹוָל֣ם

18 עמ’ כבוד” ב”יהי ממשיך רבה) הושענא (גם חול בימי

ַמִּג֥יד יו ָיָ֝ד֗ ה ֲעֵׂש֥ ּוַמֽ ְּכבֹוד־ֵא֑ל ים ִר֥ ְמַסּֿפְ ִים ַהָּׁשַמ֗ ד׃ ְלָדִוֽ ִמְז֥מֹור ַח ַנֵּצ֗ יטַלֿמְ תהלים

ְוֵא֣ין ֹאֶ֭מר ֵא֣ין ַעת׃ ְיַחֶּוה־ָּדֽ ְיָלה ַל֗ ְּל֝ ְיָלה ְוַל֥ ֶמר ֹא֑ יַע ַיִּב֣ ְל֭יֹום ֣יֹום יַע׃ ָרִקֽ ָהֽ

ִמֵּליֶה֑ם ֵתֵב֣ל ּוִבְקֵצ֣ה ם ַקָּו֗ ָיָ֘צ֤א ֶרץ ְּבָכל־ָהָא֨ ם׃ קֹוָלֽ ע ִנְׁשָמ֥ י ִל֗ ְּב֝ ים ְּדָבִר֑

ָל֥רּוץ ִגּ֗בֹור ְּכ֝ יׂש ָיִׂש֥ ֻחָּפ֑תֹו ֵמֽ ֹיֵצ֣א ְּכָ֭חָתן ְוהּ֗וא ם׃ ָּבֶהֽ ֶהל ָׂש֤ם־ֹא֬ ֶמׁש ֶּׁש֗ ַל֝

ַחָּמֽתֹו׃ ֵמֽ ר ִנְ֝סָּת֗ ין ְוֵא֥ ַעל־ְקצֹוָת֑ם ּוְתֽקּוָפ֥תֹו ֽמֹוָצ֗אֹו ִים ַהָּׁשַמ֨ ִמְקֵצ֤ה ַרח׃ ֹאֽ

י ִּפּ֘קּוֵד֤ ִתי׃ ֶּפֽ יַמת ַמְחִּכ֥ ה ֶנֱֽ֝אָמָנ֗ ֥ ְיָי ֵע֖דּות ָנֶ֑פׁש ְמִׁש֣יַבת ְּתִ֭מיָמה ֣ ְיָי ת ּ֘תֹוַר֤

ְטהֹוָר֘ה ְיָי֨ ִיְרַא֤ת ֵעיָנֽ ִים׃ ת ְמִאיַר֥ ה ָר֗ ָּב֝ ֥ ְיָי ִמְצַו֖ת ֵחי־ֵל֑ב ְמַׂשּֿמְ ְיָׁ֭שִרים ֣ ְיָי

ָר֑ב ּוִמַּפ֣ז ִמָּ֭זָהב ים ַהֶּנֱֽחָמִד֗ ו׃ ַיְחָּדֽ ֥קּו ְ ָצֽ ֱאֶמ֑ת ֥ י־ְיָי ֵטֽ ִמְׁשּֿפְ ַע֥ד ָל֫ ֹעֶמֶ֪דת

ב׃ ָרֽ ֵעֶ֣קב ם ָׁשְמָר֗ ְּב֝ ָּבֶה֑ם ִנְזָה֣ר ַּגם־ַעְ֭בּֿדְ ים׃ צּוִפֽ ְוֹנֶ֣פת ׁש ַב֗ ּֿדְ ִמ֜ ים ּוְמתּוִק֥

י לּו־ִב֣ ַאל־ִיְמֿׁשְ ַעְבֶּד֗ ֲחֹׂש֬ ים ִמֵּזִד֨ ַּג֤ם ִני׃ ַנֵּקֽ ִמִּנְסָּת֥רֹות ין י־ָיִב֑ ִמֽ ְׁשִגי֥אֹות

ְלָפֶנ֑י י ִלִּב֣ ְוֶהְג֣יֹון י ִאְמֵרי־ִפ֡ ְלָר֨צֹון ִיְה֥יּו = ב׃ ָרֽ ע ַׁשֽ ִמֶּפ֥ יִתי ְוִ֝נֵּק֗ ֵאיָת֑ם ָא֣ז

י׃ ֲאִלֽ ְוֹגֽ י צּוִר֥ ָי֗ ְי֜

׃ ַוֵּיַלֽ הּו  ֲרֵׁש֗ ְ֝יָגֽ ַוֽ ֲאִביֶמֶ֑ל ִלְפֵנ֣י ֶאת־ַטְ֭עמֹו ְּבַׁשּנֹו֣תֹו לדְלָדִו֗ד תהלים

י׃ ְּבִפֽ ֥תֹו ְּתִהָּל֘ יד ִמ֗ ָּת֝ ְּבָכל־ֵע֑ת ֣ ֶאת־ְיָי ֲרָכ֣ה ֲאָבֽ

חּו׃ ְוִיְׂשָמֽ ֲעָנִו֣ים ֖עּו ִיְׁשֿמְ י ַנְפִׁש֑ ִּתְתַהֵּל֣ל ְיָי ַּ֖בֽ
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ו׃ ַיְחָּדֽ ְׁש֣מֹו ה ּוְנֽרֹוֲמָמ֖ י ִאִּת֑ ֣ ְיָי ַלֽ ֣לּו ַּגּֿדְ

ִני׃ ִהִּציָלֽ י ֽגּורֹוַת֗ ּוִמָּכל־ְמ֝ ֑ ִני ְוָעָנ ֣ ֶאת־ְיָי ָּדַ֣רְׁשִּתי

רּו׃ ַאל־ֶיְחָּפֽ ם ּוְ֝פֵניֶה֗ ְוָנָה֑רּו ֵאָל֣יו יטּו ִהִּב֣

ֽהֹוִׁשיֽעֹו׃ יו רֹוָת֗ ּוִמָּכל־ָצֽ֝ ָׁשֵמַ֑ע ֣  ְיָי ַוֽ ָקָ֭רא ָעִנ֣י ֶז֤ה

ם׃ ֵצֽ  ְיַחּֿלְ ַוֽ יו יֵרָא֗ ִלֽ֝ יב ִב֤ ָס֘ ־ְיָי֓ ַמְלַא ֹחֶנ֤ה

ֶיֱֽחֶּסה־ּֽבֹו׃ ֶבר ֶּג֗ ַה֝ י ַאְׁשֵר֥ ֑ ְיָי ִּכי־֣טֹוב ּוְ֭ראּו ֲע֣מּו ַטֽ

יו׃ יֵרָאֽ ִלֽ ְח֗סֹור ַמ֝ ין י־ֵא֥ ִּכ֘ ְקֹדָׁש֑יו ֣ ֶאת־ְיָי ְי֣ראּו

ָכל־ֽטֹוב׃ ֥רּו א־ַיְחֿסְ ֹֽ ל ָי֗ ְי֜ י ֵׁש֥ ֿרְ ְוֹדֽ ְוָרֵע֑בּו ָרׁ֣שּו ְּכִ֭פיִרים

ם׃ ֲאַלֶּמְדֶכֽ ָי֗ ְי֜ ת ִיְרַא֥ ִׁשְמעּו־ִל֑י כּו־ָבִ֭נים ְלֽ

ֽטֹוב׃ ִלְר֥אֹות ים ָיִ֝מ֗ ב ֹאֵה֥ ַחִּי֑ים ָחֵפ֣ץ ֶהֽ י־ָהִ֭איׁש ִמֽ

ה׃ ִמְרָמֽ ר ִמַּדֵּב֥ י ּוְׂ֝שָפֶת֗ ֵמָר֑ע ֣ ְלֽׁשֹוֿנְ ר ְנֹצ֣

הּו׃ ְוָרְדֵפֽ ָׁש֣לֹום ׁש ַּבֵּק֖ ַוֲֽעֵׂשה־֑טֹוב ֵמָ֭רע ֣סּור

ם׃ ֶאל־ַׁשְוָעָתֽ יו ְוָ֝אְזָנ֗ ים ֶאל־ַצִּדיִק֑ ָי ְי֖ ֵעיֵנ֣י

ם׃ ִזְכָרֽ ֵמֶאֶ֣רץ ית ְלַהְכִר֖ ָר֑ע ֵׂשי ְּבֹע֣ ָי ְי֖ ְּפֵנ֣י

ם׃ ִהִּציָלֽ ם רֹוָת֗ ּוִמָּכל־ָצֽ֝ ָׁשֵמַ֑ע ֣  ְיָי ַוֽ ֲעקּו ָ֖צֽ

יַע׃ יֹוִׁשֽ ֵאי־֥רּוַח ֶאת־ַּדּֿכְ ְוֽ ֵרי־ֵל֑ב ְלִנְׁשּֿבְ ָי ְי֖ ָק֣רֹוב

ְיָי׃ ּנּו ַיִּציֶל֥ ם ּוִ֝מֻּכָּל֗ יק ַצִּד֑ ָר֣עֹות ּבֹות ַר֭

ָרה׃ ִנְׁשָּבֽ א ֹ֣ ל ָּנה ֵה֗ ֵמ֝ ת ַאַח֥ ָּכל־ַעְצֹמָת֑יו ר ֹׁשֵמ֥

מּו׃ ֶיְאָׁשֽ יק ַצִּד֣ י ֵא֖ ֿנְ ְוֹׂשֽ ָרָע֑ה ָרָׁש֣ע ְּתמֹוֵת֣ת

ּֽבֹו׃ ים ֹחִס֥ ָּכל־ַהֽ ֗מּו ֿׁשְ ֶיְא֝ א ֹ֥ ְול יו ֲעָבָד֑ ֶנֶ֣פׁש ָי ְי֖ ֹּפֶד֣ה =

ר׃ ָוֹדֽ ר ְּבֹד֣ נּו ָּל֝֗ יָת ָהִי֥ ַאָּ֭תה ָמ֣עֹון י ֲאֹדָנ֗ ים ִה֥ ֫ ֱא ִאיׁש־ָהֽ ְלֹמֶׁש֪ה ְּתִפָּל֘ה צ תהלים

ל׃ ֵאֽ ה ַאָּת֥ ם ַעד־֝עֹוָל֗ עֹוָל֥ם ּוֵמֽ ְוֵתֵב֑ל ֶאֶ֣רץ ל ֣חֹוֵלֽ ַוּֿתְ דּו ֻיָּל֗ ים ִר֤ ָה֘ ְּבֶטֶ֤רם

י ְּבֵעיֶנ֗ ים ָׁשִנ֡ ֶאֶ֪לף י ִּכ֤ ם׃ ְבֵנֽי־ָאָדֽ ׁ֣שּובּו אֶמר ֹ֗ ַוּ֝ת ַעד־ַּדָּכ֑א נֹוׁש ֱא֭ ָּתֵׁש֣ב

ֶקר ֹּב֗ ַּב֝ ְה֑יּו ִיֽ ֵׁשָנ֣ה ְזַ֭רְמָּתם ְיָלה׃ ַבָּלֽ ה ַאְׁשמּוָר֥ ְוֽ ר ַיֲֽעֹב֑ י ִּכ֥ ֶאְ֭תמֹול ְּכ֣יֹום

ינּו י־ָכִל֥ ִּכֽ ׁש׃ ְוָיֵבֽ ְימֹוֵל֥ל ֶרב ֶע֗ ָל֝ ְוָחָל֑ף יץ ָיִצ֣ ֶקר ַּבֹּ֭בֽ ף׃ ֽ ַיֲֽח ר ָחִצ֥ ֶּכֽ

׃ ָּפֶנֽי ִלְמ֥אֹור נּו ֻלֵמ֗ ֲע֝ ְלֶנְגֶּד֑ ֹנֵת֣ינּו ֽ ֲע ַׁשָּת֣ ְלנּו׃ ִנְבָהֽ ֥ ְ ֲחָמֽ ּוַבֽ ְבַאֶּפ֑
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ָבֶה֪ם ֵ֨תינּו ְׁשנ ְיֵמ֤י ֶגה׃ ְכמֹו־ֶהֽ ָׁשֵנ֣ינּו ינּו ִּכִּל֖ ְבֶעְבָרֶת֑ ָּפ֣נּו ינּו ָכל־ָיֵ֭מֽ י ִּכ֣

יׁש ִח֝֗ ָג֥ז י ִּכ֘ ָוָאֶ֑ון ָעָמ֣ל ְוָ֭רְהָּבם ה ָׁשָנ֗ ְׁש֘מֹוִנ֤ים ת ִּבְגבּוֹר֨ ם ְוִא֤ ה ָׁשָנ֡ ים ִׁשְבִע֥

הֹוַד֑ע ֵּכ֥ן ָיֵ֭מינּו ִלְמ֣נֹות ׃ ֶעְבָרֶתֽ ֥ ְ ּוְכִיְרָאֽ ַאֶּפ֑ ז ֹע֥ ַע י־יֹ֭וֵדֽ ִמֽ ָפה׃ ַוָּנֻעֽ

ֶקר ַבֹּב֣ ֵע֣נּו ַׂשּֿבְ ׃ י ַעל־ֲעָבֶדֽ ם ְוִ֝הָּנֵח֗ ַעד־ָמָת֑י ָי ְי֖ ׁשּוָב֣ה ה׃ ָחְכָמֽ ְלַב֣ב א ְוָ֝נִב֗

ינּו ָרִא֥ ֗נֹות ְׁש֝ ִעִּניָת֑נּו ִּכי֣מֹות ֵחנּו ַׂשּֿ֭מְ ינּו׃ ְּבָכל־ָיֵמֽ ה ָח֗ ְוִ֝נְׂשֿמְ נֲָנ֥ה ֘ ּוְנַרֽ ַחְסֶּד֑

ֲאֹדָנ֥י ַעם נֹ֨ י ִויִה֤ = ם׃ ַעל־ְּבֵניֶהֽ ֗ ֿרְ ֲ֝הָדֽ ַוֽ ֑ ָפָעְֶל ֶאל־ֲ֖עָבֶדי ֵיֽ ָרֶא֣ה ה׃ ָרָעֽ

ּֽכֹונֲֵנֽהּו׃ ינּו ָיֵ֝ד֗ ה ֲעֵׂש֥ ּוַמֽ ָעֵל֑ינּו ּֽכֹונֲָנ֣ה ָיֵ֭דינּו ֲעֵׂש֣ה ּוַמֽ ֵל֥ינּו ָע֫ ינּו ֵה֗ ֱא

י ַה֗ ֱא֝ י ּוְמֽצּוָדִת֑ י ַמְחִס֣ ַלְ֭יָי ר ֹאַמ֗ ִיְתלֹוָנֽ ן׃ י ַּד֗ ַׁש֝ ל ְּבֵצ֥ ֶעְל֑יֹון ְּבֵסֶ֣תר צאיֵׁ֭שב תהלים

ָל֗ ָיֶ֣ס ְּבֶאְבָר֨תֹו ַהּֽוֹות׃ ֶבר ִמֶּד֥ ָי֗֝קּוׁש ח ִמַּפ֥ יֿלְ ַיִּ֭צֽ ֣הּוא י ִּכ֤ ֶאְבַטח־ּֽבֹו׃

ץ ֵח֗ ֵמ֝ ָלְ֑יָלה ִמַּפַ֣חד א־ִת֭יָרא ֹֽ ל ֲאִמּֽתֹו׃ ֵחָר֣ה ְוֹסֽ ִצָּנ֖ה ֶּתְחֶס֑ה ְּכָנָפ֣יו ְוַתַ֣חת

֙ ִמִּצּֿדְ ל ִיֹּפ֤ ִים׃ ָצָהָרֽ ָיׁ֥שּוד ֶטב ֶּק֗ ִמ֝ ֑ ַיֲֽה ֶפל ָּבֹא֣ ֶבר ִמֶּ֭דֽ ם׃ יֹוָמֽ ָי֥עּוף

ְרָׁשִע֣ים ת ְוִׁשֻּלַמ֖ יט ַתִּב֑ ְּבֵעיֶנ֣י ק ַר֭ ִיָּגֽׁש׃ א ֹ֣ ל י ֶל֗ ֵא֝  ֑ יִמיֶנ ִמֽ ה ּוְרָבָב֥ ֶלף ֶא֗

ָרָע֑ה ֵאֶל֣י א־ְתֻאֶּנ֣ה ֹֽ ל ׃ ְמעֹוֶנֽ  ַׂשְ֣מָּת ְל֗יֹון ֶע֝ י ַמְחִּס֑ ֣ ְיָי י־ַאָּת֣ה ִּכֽ ה׃ ִּתְרֶאֽ

׃ י ְּבָכל־ְּדָרֶכֽ ֗ ְׁשָמְר ִל֝ ֑ ְיַצֶּוה־ָּל ַמְ֭לָאָכיו י ִּכ֣ ׃ ְּבָאָהֶלֽ ב א־ִיְקַר֥ ֹֽ ל ַ֝גע ְוֶנ֗

ס ִּתְרֹמ֖ ִּתְדֹר֑ ָוֶפֶ֣תן ַעל־ַׁשַ֣חל ׃ ַרְגֶלֽ ָּבֶאֶ֣בן ֶּפן־ִּתֹּג֖ף ִיָּׂש֑אּוְנ ִים ַעל־ַּכַּפ֥

ִני ִיְקָרֵא֨ י׃ ְׁשִמֽ ע י־ָיַד֥ ִּכֽ הּו ֵב֗ ּֿגְ ֲאַׂש֝ ֵט֑הּו ֲאַפּֿלְ ַוֽ ָחַׁ֭שק י ִב֣ י ִּכ֤ ין׃ ְוַתִּנֽ יר ְּכִפ֣

ַ֖אְׂשִּביֵע֑הּו ָיִ֭מים ֶר ֹא֣ = הּו׃ ֵדֽ ֲאַכּֿבְ ַוֽ הּו ֵצֽ֗ ַחּֿלְ ֲא֝ ְבָצָר֑ה י ֹנִכ֣ ָאֽ ִעּ֣מֹו הּו ֱעֵנ֗ ֶאֽ ְוֽ

י׃ יֽׁשּוָעִתֽ ִּבֽ הּו ְוַ֝אְרֵא֗ ַ֖אְׂשִּביֵע֑הּו ָיִ֭מים ֶר ֹא֣ י׃ יֽׁשּוָעִתֽ ִּבֽ הּו ְוַ֝אְרֵא֗

ַחְצ֗רֹות ְּב֝ ֑ ְיָי ְּבֵב֣ית ִדים ֿמְ ֶׁשֹ֭ע֣ ְיָי׃ י ַעְבֵד֥ ֲל֗לּו ַהֽ֝ ֑ ְיָי ֶאת־ֵׁש֣ם ֲללּו ַהֽ֭ ֲללּוָיּ֙ה קלהַהֽ תהלים

ָּבַח֣ר ב ִּכי־ַיֲֽעֹק֗ ים׃ ָנִעֽ י ִּכ֣ ְׁש֗מֹו ִל֝ ֥רּו ַזּֿמְ ֑ ְיָי ִּכי־֣טֹוב ֲללּו־ָ֖יּה ַהֽ ינּו׃ ֵהֽ ֱא ֵּב֣ית

ים׃ ִהֽ ִמָּכל־ֱא ינּו ֲ֝אֹדֵנֽ֗ ַוֽ ֑ ְיָי י־ָג֣דֹול ִּכֽ ָיַ֭דְעִּתי ֲאִנ֣י י ִּכ֤ ִלְסֻגָּלֽתֹו׃ ל ִיְׂ֝שָרֵא֗ ָיּ֑ה ֣לֹו

ֲעֶל֣ה ַמֽ ְוָכל־ְּתֹהֽמֹות׃ ים ַּיִּמ֗ ַּב֝ ּוָבָאֶ֑רץ ִים ַּבָּׁשַמ֥ ה ָׂש֥ ָע֫ ְיָי֗ ץ ֲאֶׁשר־ָחֵפ֥ ל ֹּכ֤

יו׃ רֹוָתֽ ֵמֽאֹוֿצְ ּוַח ֝ר֗ ֥מֹוֵצא ָעָׂש֑ה ַלָּמָט֣ר ים ְּבָרִק֣ ֶרץ ָא֥ ָה֫ ִמְקֵצ֪ה ְנִׂשִאי֘ם

ְּבתֹוֵכִ֣כי ְֿפִתים ּוֹ֭מֽ ת אֹוֹת֣ ָׁשַל֤ח ה׃ ַעד־ְּבֵהָמֽ ם ָאָד֗ ֵמֽ֝ ִים ִמְצָר֑ י ְּבכֹוֵר֣ ִהָּכה ֶׁשֽ֭

ים ְמָלִכ֥ ג ְוָ֝הַר֗ ים ַרִּב֑ ּגֹוִי֣ם ִהָּכה ֶׁשֽ֭ יו׃ ּוְבָכל־ֲעָבָדֽ ה ַפְרֹע֗ ְּב֝ ִים ִמְצָר֑

֥כֹות ַמְמֿלְ ל ּוְ֝לֹכ֗ ַהָּבָׁש֑ן ֶמֶ֣ל ּוְ֭לעֹוג י ֱאֹמִר֗ ָהֽ ֶמֶ֤ל ְלִסי֤חֹון ים׃ ֲעצּוִמֽ
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֥ ִזְכֿרְ ָי֗ ְי֜ ְלעֹוָל֑ם ֣ ִׁשְמ ָי ְי֖ ַעּֽמֹו׃ ל ְלִיְׂשָרֵא֥ ה ַנֲֽ֝חָל֗ ַנֲֽחָל֑ה ַאְרָצ֣ם ְוָנַת֣ן ְּכָנַֽען׃

ֶּכֶ֣סף ַהּ֭גֹוִים ֲעַצֵּב֣י ם׃ ִיְתֶנָחֽ יו ָבָד֗ ֲע֝ ְוַעל ַעּ֑מֹו ֣ ין־ְיָי י־ָיִד֣ ִּכֽ ר׃ ר־ָוֹדֽ ְלֹדֽ

ִיְרֽאּו׃ א ֹ֣ ְול ם ֶה֗ ָל֝ ֥ ִים ֵעיַנ ְיַדֵּב֑רּו א ֹ֣ ְול ה־ָלֶ֭הם ֶּפֽ ם׃ ָאָדֽ י ְיֵד֣ ה ֲעֵׂש֗ ַמֽ֝ ְוָזָה֑ב

ֵׂשיֶה֑ם ֹעֽ ְה֣יּו ִיֽ ְּכ֭מֹוֶהם ם׃ ְּבִפיֶהֽ ֶיׁש־֥רּוַח ין ֵא֖ ף ַא֝֗ ַיֲֽאִז֑ינּו א ֹ֣ ְול ָלֶ֭הם ֣ ִים ָאְזַנ

ֲר֥כּו ָּבֽ ן ֲהֹר֗ ַאֽ֝ ית ֵּב֥ ֑ ֶאת־ְיָי ֲר֣כּו ָּבֽ ִיְׂ֭שָרֵאל ֵּב֣ית = ם׃ ָּבֶהֽ ֲאֶׁשר־ֹּבֵטַ֣ח ֹּכ֭ל

ִמִּצּ֗יֹון ְיָי֨ ֤רּו ָּב֘ ֶאת־ְיָי׃ ֲר֥כּו ָּבֽ ָי֗ ְי֜ י ִיְרֵא֥ ֑ ֶאת־ְיָי ֲר֣כּו ָּבֽ ַהֵּ֭לִוי ֵּב֣ית ֶאת־ְיָי׃

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ִם ּוָׁשָלֽ֗ ְיֽר֝ ֵכ֤ן ֹׁש֘

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ִּכי־֑טֹוב ֣ ְיָי ַלֽ ֣הֹודּו קלו תהלים

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ים ִה֑ ֱא ָהֽ ֵה֣י א ֵלֽ ֭הֹודּו

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֲאֹדִנ֑ים ָהֽ ֲאֹדֵנ֣י ַלֽ ֭הֹודּו

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ְלַבּ֑דֹו ְּגֹד֣לֹות ִנְפָל֣אֹות ֵׂש֤ה ְלֹע֘

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ִּבְתבּוָנ֑ה ַהָּׁ֭שַמִים ְלֹעֵׂש֣ה

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ַעל־ַהָּמִ֑ים ָהָ֭אֶרץ ע ְלרֹוַק֣

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ְּגֹדִל֑ים ים אֹוִר֣ ְלֹ֭עֵׂשה

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ַּבּ֑יֹום ְלֶמְמֶׁשֶ֣לת ֶאת־ַהֶּׁ֭שֶמׁש

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ַּבָּלְ֑יָלה ֣לֹות ְלֶמְמֿׁשְ ְוֽ֭כֹוָכִבים ַח ֶאת־ַהָּיֵר֣

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ִּבְבֽכֹוֵריֶה֑ם ִמְ֭צַרִים ְלַמֵּכ֣ה

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ִמּתֹוָכ֑ם ִיְׂשָרֵא֣ל ַוּיֹוֵצ֣א

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ְנטּוָי֑ה ּוִבְז֣רֹוַע ֲחָ֭זָקה ְּבָי֣ד

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ים ִלְגָזִר֑ ַים־סּ֭וף ְלֹגֵז֣ר

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ְּבתֹו֑כֹו ִיְׂשָרֵא֣ל יר ֲעִב֣ ְוֶהֽ

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ְבַים־֑סּוף ְוֵחי֣לֹו ה ַּפְרֹע֣ ְוִנֵ֘ע֤ר

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ַּבִּמְדָּב֑ר ַעּ֭מֹו ְלמֹוִל֣י

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ְּגֹדִל֑ים ים ְמָלִכ֣ ְלַמֵּכ֣ה

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ים ַאִּדיִר֑ ים ְמָלִכ֣ ַּ֭יֲֽהֹרג ַוֽ

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ י ֱאֹמִר֑ ָהֽ ֶל ֶמ֥ ְלִ֭סיחֹון
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ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ַהָּבָׁש֑ן ֶמֶ֣ל ּוְ֭לעֹוג

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ְלַנֲֽחָל֑ה ַאְרָצ֣ם ְוָנַת֣ן

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ַעְבּ֑דֹו ְלִיְׂשָרֵא֣ל ַנֲֽ֭חָלה

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ָזַֽכר־ָל֑נּו ִׁשְפֵל֥נּו ֶׁשּֿ֭בְ

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ִמָּצֵר֑ינּו נּו ֵק֥ ַוִּיְפֿרְ

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ְלָכל־ָּבָׂש֑ר ֶחם ֶלֽ֭ ֹנֵת֣ן =

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ַהָּׁשָמִ֑ים ְלֵא֣ל ֭הֹודּו

ְּבֵנֶ֥בל ְּבִכּ֑נֹור ֣ ְיָי ַלֽ הֹו֣דּו ה׃ ְתִהָּלֽ ָנאָו֥ה ים ְיָׁשִר֗ ַל֝ ֑ ְיָי ַּבֽ ַצִּ֭דיִקים נֲ֣נּו לגַרֽ תהלים

י־ָיָׁש֥ר ִּכֽ ה׃ ִּבְתרּוָעֽ ן ַנֵּ֝ג֗ יבּו ֵהיִט֥ ָחָדׁ֑ש ִׁש֣יר ִׁש֣ירּו־֖לֹו רּו־ֽלֹו׃ ַזּֿמְ ׂ֗שֹור ָע֝

ה ָא֥ ֿלְ ָמֽ ָי֗ ְי֜ ֶסד ֶח֥ ּוִמְׁשָּפ֑ט ה ְצָדָק֣ ב ֹאֵ֭הֽ ֱאמּוָנֽה׃ ֶּבֽ הּו ֲעֵׂש֗ ְוָכל־ַמֽ֝ ֑ ְּדַבר־ְיָי

ַהָּי֑ם ֵמ֣י ַּכֵּ֭נד ֹּכֵנ֣ס ם׃ ָּכל־ְצָבָאֽ יו ִּפ֝֗ ּוְב֥רּוַח ַנֲֽעׂ֑שּו ָׁשַמִ֣ים ָי ְי֖ ִּבְדַב֣ר ֶרץ׃ ָהָאֽ

י ֵב֥ ָּכל־ֽיֿׁשְ ָי֗֝גּורּו ּנּו ִמֶּמ֥ ָּכל־ָהָאֶ֑רץ ְיָי ֭ ֵמֽ יֿר֣אּו ִיֽ ְּתהֹוֽמֹות׃ ְּבֽאֹוָצ֣רֹות ן ֹנֵת֖

יא ִנ֗ ֵה֝ ֲעַצת־ּגֹוִי֑ם ֵ֖הִפיר ְיָי֗ ד׃  ַּיֲֽעֹמֽ ַוֽ ה ָּו֗ ִצ֝ ֽהּוא ַוֶּיִ֑הי ָאַמ֣ר ֣הּוא י ִּכ֤ ל׃ ֵתֵבֽ

ר׃ ָוֹדֽ ר ְלֹד֣ ִלּ֗בֹו ֥בֹות ַמְחֿׁשְ ד ֲעֹמ֑ ַּתֽ ְלעֹוָל֣ם ָי ְי֖ ֲעַצ֣ת ים׃ ַעִּמֽ ֥בֹות ַמְחֿׁשְ

֑ ְיָי יט ִהִּב֣ ִים ִמָּׁ֭שַמֽ ֽלֹו׃ ְלַנֲֽחָל֣ה ר ָּבַח֖ ם ָהָע֓ ָה֑יו ֱא ֣ ֲאֶׁשר־ְיָי ַהּ֭גֹוי י ַאְׁשֵר֣

ֶרץ׃ ָהָאֽ ֵב֣י ָּכל־ֽיֿׁשְ ל ֶא֖ ִהְׁשִּג֑יַח ֲּמֽכֹון־ִׁשְבּ֥תֹו ִמֽ ם׃ ָאָדֽ ָהֽ ֶאת־ָּכל־ְּבֵנ֥י ה ָא֗ ָר֝

ְּבָרב־ָחִ֑יל נֹוָׁש֣ע ַהֶּ֭מֶל ֵא֣ין ם׃ ֲעֵׂשיֶהֽ ֶאל־ָּכל־ַמֽ ין ֵּמִב֗ ַה֝ ִלָּב֑ם ַיַ֣חד ַהֹּיֵצ֣ר

ט׃ ְיַמֵּלֽ א ֹ֣ ל י֗לֹו ֵח֝ ב ּוְבֹר֥ ִלְתׁשּוָע֑ה ַה֭סּוס ֶׁשֶ֣קר ַח׃ ְּבָרב־ֹּכֽ ל א־ִיָּנֵצ֥ ֹֽ ל ִּגּ֗֝בֹור

נּו ֶעְזֵר֖ ֑ ְיָי ַלֽ ָת֣ה ִחּֿכְ נּו ַנְ֭פֵׁשֽ = ְלַחְסּֽדֹו׃ ים ַיֲֽחִל֥ ֿמְ ַלֽ ֶאל־ְיֵרָא֑יו ָי ְי֖ ֵע֣ין ִהֵּנ֤ה

֣ ְיָי ֣ י־ַחְסּֿדְ ְיִהֽ ְחנּו׃ ָבָטֽ ָקְדׁ֣שֹו ם ְבֵׁש֖ י ִּכ֤ ִלֵּב֑נּו ִיְׂשַמ֣ח ִּכי־֭בֹו ֽהּוא׃ ִגֵּנ֣נּו ּוָמֽ

׃ ָלֽ ְלנּו ִיַח֥ ר ֲאֶׁש֗ ַּכֽ֝ ָעֵל֑ינּו

ֶעְלֽיֹון׃ ֣ ְלִׁשְמ ר ּוְלַזֵּמ֖ ֑ ְיָי ַלֽ ְלֹה֥דֹות ֗טֹוב ת׃ ַהַּׁשָּבֽ ְל֥יֹום יר ֗ ִׁש֝ צבִמְז֥מֹור תהלים

ֲעֵל֖י ֲעֵלי־ָנֶ֑בל ַוֽ ָעׂ֭שֹור ֲעֵל֣י ַּבֵּליֽלֹות׃ ֗ ְ ֱ֝אמּוָנֽ ֶוֽ ַחְסֶּד֑ ֶקר ַּבֹּב֣ ְלַהִּג֣יד

֣לּו ְ ַמה־ָּגֽ ֲאַרֵּנֽ ן׃ י ָיֶד֣ י ֲעֵׂש֖ ְּבַמֽ ֑ ְּבָפֳעֶל ֣ ְיָי ִׂשַּמְחַּתִ֣ני י ִּכ֤ ְּבִכּֽנֹור׃ ִהָּג֣יֹון

ין א־ָיִב֥ ֹֽ ל יל ּוְ֝כִס֗ ֵיָד֑ע א ֹ֣ ל ַּבַ֭ער יׁש ִא֣ ׃ י ֹבֶתֽ ַמְחֿׁשְ ֥קּו ֿמְ ָעֽ ד ֹא֗ ְמ֝ ֑ ְיָי ֲעֶׂש֣י ַמֽ

ם ָד֥ ֿמְ ְלִהָּׁשֽ ָאֶ֑ון ֲעֵלי ָּכל־ֹּפ֣ ַוָּ֭יִציצּו ֶׂשב ֵע֗ ְּכ֥מֹו ים ְרָׁשִע֨ ַח ִּבְפֹר֤ את׃ ֹֽ ֶאת־ז



שחרית תפילת 18

ֶב֣י ֿיְ ֹאֽ י־ִֹהֵּנ֣ה ִּכֽ ְיָי֗ י ֶב֡ ֿיְ ֹאֽ ִהֵּנ֪ה י ִּכ֤ ְיָי׃ ְלֹעָל֥ם ֗רֹום ָמ֝ ה ְוַאָּת֥ ד׃ ֲעֵדי־ַעֽ

ְּבֶׁשֶ֣מן י ִת֗ ַּב֝ ַקְרִנ֑י ִּכְרֵא֣ים ַוָּתֶ֣רם ֶון׃ ָאֽ ֲעֵלי ָּכל־ֹּפ֥ ֗דּו ֿרְ ִיְ֝תָּפֽ יֹאֵב֑דּו

ַצִּ֭דיק = ָאְזָנֽי׃ ְעָנה ִּתְׁשַמ֥ ְמֵרִע֑ים ָעַל֣י ים ַּבָּקִמ֣ י ְּבׁ֫שּוָר֥ י ֵעיִנ֗ ט ַוַּתֵּב֥ ֲעָנֽ ן׃ ַרֽ

ֵה֣ינּו ֱא ְּבַחְצ֖רֹות ֑ ְיָי ְּבֵב֣ית ְׁש֭תּוִלים ִיְׂשֶּגֽה׃ ָב֣נֹון ַּבּֿלְ ֶרז ְּכֶא֖ ִיְפָר֑ח ַּכָּתָמ֣ר

֑ ְיָי ִּכי־ָיָׁש֣ר ְלַ֭הִּגיד ִיְהֽיּו׃ ֲעַנִּנ֣ים ְוַרֽ ְּדֵׁשִנ֖ים ְּבֵׂשיָב֑ה ְינּו֣בּון ֖עֹוד יחּו׃ ַיְפִרֽ

ּֽבֹו׃ א־ַעְוָלָ֥תה ֹֽ ְול י ֝צּוִר֗

ָנ֣כֹון ַּבל־ִּתּֽמֹוט׃ ל ֵב֗ ֵּת֝ ַאף־ִּתּ֣כֹון ִהְתַאָּז֑ר ז ֹע֣ ָי ְי֖ ָלֵבׁ֣ש ׁש ֵב֥ ָל֫ ֵּג֪אּות ֘ ָמָל ֣ ְיָי צג תהלים

ִיְׂש֖אּו קֹוָל֑ם ְנָה֣רֹות ֣אּו ָנֽֿׂשְ ְיָי֗ ְנָה֨רֹות ֤אּו ָנֽֿׂשְ ָּתה׃ ָאֽ עֹוָל֣ם ֵמ֖ ֵמָא֑ז ֣ ִּכְסֲא

ַּבָּמ֣רֹום יר ַאִּד֖ ֵרי־ָי֑ם ִמְׁשּֿבְ ים ַאִּדיִר֥ ַרִּבים ַמִ֤ים ֨ת ִמֹּקל = ָּדְכָיֽם׃ ְנָה֣רֹות

ים׃ ָיִמֽ ֶר ְלֹא֣ ָי֗ ְי֜ ֶדׁש ָנֲֽאָוה־ֹּק֑ ֥ ְ י ְלֵבֽ ד ְמֹא֗ ֶנֶאְמ֬נּו ֶתי ֹד֨ ֵעֽ ְיָי׃

כאן: ממשיכים יום בכל

ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ יו׃ ֲעָׂשֽ ְּבַמֽ ֣ ְיָי ח ִיְׂשַמ֖ ְלעֹוָל֑ם ֣ ְיָי ְכ֣בֹוד י ְיִה֤ קיג תהלים
קיב תהלים

ַעל־ָּכל־ּגֹוִי֥ם ם ָר֖ ְיָי׃ ֵׁש֣ם ל ֻהָּל֗ ְמ֝ ַעד־ְמבֹו֑אֹו ֶמׁש ִמִּמְזַרח־ֶׁש֥ ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ

ִים ַּבָּׁ֭שַמֽ ְיָי֗ ר׃ ר־ָוֹדֽ ְלֹדֽ ֥ ִזְכֿרְ ָי֗ ְי֜ ְלעֹוָל֑ם ֣ ִׁשְמ ָי ְי֖ ְּכבֹוֽדֹו׃ ַהָּׁשַמִ֣ים ַע֖ל ֑ ְיָי קלה תהלים
קג תהלים

֥רּו אֿמְ ֹֽ ְוי ֶרץ ָהָא֔ ָתֵג֣ל ְו֗ ִים֙ ַהָּׁשַמֽ֨ ֤חּו ִיְׂשֿמְ ָלה׃ ָמָׁשֽ ל ַּבֹּכ֥ ּוַ֝מְלכּו֗תֹו ִּכְס֑אֹו ין ֵהִכ֣ טז א’ ד”ה

עֹוָל֣ם ֶמֶ֭ל ֣ ְיָי ד׃ ָוֶעֽ ְלֹעָל֥ם ֖ ִיְמ ֥ ְיָי ֘ ָמָל ֣ ְיָי ֶל ֶ֖מֽ ֣ ְיָי ׃ ָמָלֽ ֥ ְיָי ם ַבּגֹוִי֖ צג י, תהלים
טו שמות
י ים׃תהלים ַעִּמֽ ֥בֹות ַמְחֿׁשְ יא ִנ֗ ֵה֝ ֲעַצ֣ת־ּגֹוִי֑ם ֵהִפיר ְיָי֗ ַאְרֽצֹו׃ ֵמֽ ם גֹ֝וִי֗ ְֿב֥דּו ָאֽ ָוֶע֑ד

לג תהלים

ד ֲעֹמ֑ ַּתֽ ְלעֹוָל֣ם ָי ְי֖ ֲעַצ֣ת ָתֽקּום׃ יא ִה֣ ָי֗ ְי֜ ת ֲעַצ֥ ַוֽ יׁש ְּבֶלב־ִא֑ ֲחָׁש֣בֹות ַמֽ ַרּ֣בֹות יט משלי
לג תהלים

י־ָבַח֣ר ִּכֽ ד׃  ַּיֲֽעֹמֽ ַוֽ ה ָּו֗ ֽהּוא־ִצ֝ ַוֶּיִ֑הי ָאַמ֣ר ֣הּוא י ִּכ֤ ר׃ ָוֹדֽ ר ְלֹד֣ ִלּ֗בֹו ֥בֹות ַמְחֿׁשְ

י ִּכ֤ ִלְסֻגָּלֽתֹו׃ ל ִיְׂ֝שָרֵא֗ ָיּ֑ה ֣לֹו ָּבַח֣ר ב י־ַיֲֽעֹק֗ ִּכֽ ֽלֹו׃ ב ְלמֹוָׁש֥ ּה ָּו֗ ִא֝ ְּבִצּ֑יֹון ֣ ְיָי קלב תהלים
קלה תהלים

ית ְׁשִח֥ ַי֫ א ֹ֪ ְול ָעֹון֘ ר ְיַכֵּפ֥ ַרחּ֙ום ְו֤הּוא = ב׃ ַיֲֽעֹזֽ א ֹ֣ ל ְוַ֝נֲֽחָל֗תֹו ַעּ֑מֹו ֣ ְיָי ׁש א־ִיֹּט֣ ֹֽ ל צד תהלים
עח תהלים

ַיֲֽעֵנ֥נּו ֶל ֶּמֽ֗ ַה֝ הֹוִׁש֑יָעה ְיָי֥ ָּכל־ֲחָמֽתֹו׃ יר ָ֝יִע֗ א ֹ֣ ְול ַאּ֑פֹו ְלָהִׁש֣יב ְ֖וִהְרָּב֣ה כ תהלים

נּו׃ ְבֽיֹום־ָקְרֵאֽ
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ָלה׃ ֶּסֽ ֲל֥לּו ְיַהֽ ֹוד ֝ע֗ ֵביֶת֑ ֽיֹוְׁשֵב֣י פדַאְׁ֭שֵרי תהלים

יו׃ ָהֽ ֱא ֥ ְיָי ֶׁשֽ ם ָע֗ ָה֝ י ַאְׁשֵר֥ ּ֑לֹו ֶׁשָּכָ֣כה ָהָ֭עם י קמדַאְׁשֵר֣ תהלים

ִו֥ד ְלָד֫ ה קמהְּתִהָּל֗ תהלים

ד׃ ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ם ֗ ְמ ִׁש֝ ֲרָכ֥ה ֲאָבֽ ַהֶּמֶ֑ל ֱאלֹוַה֣י ֲ֖אֽרֹוִמְמ

ד׃ ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ם ֗ ְמ ִׁש֝ ֲלָל֥ה ֲאַהֽ ַוֽ ֲרֶכָּ֑ך ֲאָבֽ ְּבָכל־֥יֹום

ֶקר׃ ֵחֽ ֵא֣ין ְוִ֝לְגֻדָּל֗תֹו ד ְמֹא֑ ּוְמֻהָּל֣ל ֣ ְיָי ָּג֤דֹול

ידּו׃ ַיִּגֽ ּוְג֖בּוֹרֶת֣י ֲעֶׂש֑י ַמֽ ְיַׁשַּב֣ח ְל֭דֹור ּ֣דֹור

יָחה׃ ָאִׂשֽ ֹאֶת֣י ִנְפֿלְ י ְוִדְבֵר֖ הֹוֶד֑ ְּכ֣בֹוד ֲהַ֭דר

ָּנה׃ ֶרֽ ֲאַסּֿפְ ֥ ְ ּוְגדּוָּלֽ יֹאֵמ֑רּו ֽנֹוְרֹאֶת֣י ֱע֣זּוז ֶוֽ

ְיַרֵּנֽנּו׃ ֥ ְ ְוִצְדָקֽ יעּו ַיִּב֑ ֣ ַרב־ֽטּוְֿב ֵזֶ֣כר

ֶסד׃ ּוְגָדל־ָחֽ ִים ַּפ֗ ַא֝ ֶר ֶא֥ ֑ ְיָי ְוַר֣חּום ַחּ֣נּון

יו׃ ֲעָׂשֽ ַעל־ָּכל־ַמֽ יו ֲחָמ֗ ְוַ֝רֽ ל ַלֹּכ֑ ֥ טֹוב־ְיָי

ֲרֽכּוָכה׃ ְיָבֽ י ֲ֝חִסיֶד֗ ַוֽ ֲעֶׂש֑י ָּכל־ַמֽ ָי ְי֖ יֹו֣דּו

רּו׃ ְיַדֵּבֽ ֥ ְ ּוְגבּוָרֽ יֹאֵמ֑רּו ֣ ְ ַמְלֽכּו ְּכ֣בֹוד

ַמְלכּוֽתֹו׃ ֲהַד֣ר ּוְ֝כ֗בֹוד ְּגֽבּוֹרָת֑יו ָאָד֣ם ָהֽ ִלְבֵנ֣י יַע ְלהֹוִד֤

ר׃ ָוֹדֽ ְּבָכל־ּ֥דֹור ֗ ְמַׁשְלּֿתְ ּוֶ֝מֽ ים ָלִמ֑ ָּכל־ֹעֽ ַמְל֥כּות ֗ ְ ַמְלֽכּו

ים׃ פּוִפֽ ְלָכל־ַהּֿכְ ף ְוזֹ֝וֵק֗ ְֿפִל֑ים ְלָכל־ַהֹּנֽ ָי ְי֖ סֹוֵמ֣

ְּבִעּֽתֹו׃ ֶאת־ָאְכָל֣ם ם ן־ָלֶה֖ נֹוֵתֽ ְוַאָּת֙ה ְיַׂשֵּב֑רּו ֵאֶל֣י ל ֹכ֖ ֵע֣יֵני

ָרֽצֹון׃ ְלָכל־ַח֣י יַע ּוַמְׂשִּב֖ ֶאת־ָיֶד֑ ַח ּפֹוֵת֥

יו׃ ֲעָׂשֽ ְּבָכל־ַמֽ יד ְוָ֝חִס֗ ְּבָכל־ְּדָרָכ֑יו ָי ְי֖ יק ַצִּד֣

ת׃ ֱאֶמֽ ֶבֽ ִיְקָרֻא֣הּו ר ֲאֶׁש֖ ל ְלֹכ֤ ָא֑יו ֿרְ ְלָכל־ֹקֽ ָי ְי֖ ָק֣רֹוב

ם׃ ְוֽיֹוִׁשיֵעֽ ע ִיְׁ֝שַמ֗ ם ְוֶאת־ַׁשְוָעָת֥ ַיֲֽעֶׂש֑ה יו ְרֽצֹון־ְיֵרָא֥

יד׃ ַיְׁשִמֽ ָׁשִע֣ים ֿרְ ָּכל־ָהֽ ת ְוֵא֖ ֲהָב֑יו ֶאת־ָּכל־ֹאֽ ָי ְי֖ ׁשֹוֵמ֣ר

ד׃ ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ם ָקְדׁ֗שֹו ם ֵׁש֥ ָּכל־ָּבָׂ֭שר יָבֵר֣ ִוֽ י ִּפ֥ ַדֶּב֫ר ְיֽ ְיָי֗ ְּתִהַּל֥ת =

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ם ְוַעד־עֹוָל֗ ה ַעָּת֥ ֵמֽ ּה ָי֗ ֵר֤ ְנָב֘ ֲאַנְ֤חנּו קטוַוֽ תהלים
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י׃ ְּבעֹוִדֽ ַה֣י א ֵלֽ ה ָר֖ ֲאַזּֿמְ ְּבַחָּי֑י ֣ ְיָי ֲלָל֣ה ֲאַהֽ ֶאת־ְיָי׃ י ַנְפִׁש֗ י ֲלִל֥ ַהֽ ֲללּוָיּ֡ה ַהֽ קמו תהלים

ָיֻׁש֣ב ֭רּוחֹו ֵּתֵצ֣א ה׃ ְתׁשּוָעֽ ֣לֹו ין ֶׁשֵ֤א֖ ם ְּבֶבן־ָאָד֓ ים ִבְנִדיִב֑ ֥חּו ַאל־ִּתְבֿטְ

ִׂשְב֖רֹו ְּבֶעְז֑רֹו ב ַיֲֽעֹק֣ ֶׁשֵ֤א֣ל י ַאְׁשֵר֗ יו׃ ֶעְׁשֹּתֹנָתֽ ְֿב֥דּו ָאֽ ֗הּוא ַה֝ ַּבּ֥יֹום ְלַאְדָמ֑תֹו

ר ַהֹּׁשֵמ֖ ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּב֑ם ֶאת־ַהָּ֭ים ֶרץ ָוָא֗ ַמִ֤ים ָׁש֘ ֹעֵׂש֤ה יו׃ ָהֽ ֱא ֣ ַעל־ְיָי

יר ַמִּת֥ ָי֗ ְי֜ ים ֵעִב֑ ֿרְ ָלֽ ֶלֶ֭חם ֹנֵת֣ן ים ֲעׁשּוִק֗ ַלֽ ט ִמְׁשָּפ֨ ֹעֶׂש֤ה ם׃ ְלעֹוָלֽ ֱאֶמ֣ת

ֵמ֤ר ֹׁש֘ ֤ ְיָי ים׃ ַצִּדיִקֽ ב ֹאֵה֥ ָי֗ ְי֜ ים ְּכפּוִפ֑ ף ֹזֵק֥ ָי ְי֖ ים ִעְוִר֗ ַח ֘ ֹּפֵק֤ ֤ ְיָי ים׃ ֲאסּוִרֽ

ם עֹוָל֗ ְלֽ ְיָי֨ ֤ ִיְמ = ְיַעֵּוֽת׃ ְרָׁשִע֣ים ֶר ְוֶד֖ ְיעֹוֵד֑ד ְוַאְלָמָנ֣ה ָי֣תֹום ים ֶאת־ֵּגִר֗

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ר ָוֹ֝ד֗ ר ְלֹד֥ ִצּ֭יֹון ַהִ֣י ֱא

ִם ְירּוָׁשַלֽ ֹּבֵנ֣ה ה׃ ְתִהָּלֽ ָנאָו֥ה ים י־ָנִ֝ע֗ ִּכֽ ֵה֑ינּו ֱא ָר֣ה ַזּֿמְ י־טֹ֭וב ִּכֽ ֲללּוָיּ֙ה ַהֽ קמז תהלים

מֹוֶנ֣ה ם׃ בֹוָתֽ ְלַעּֿצְ ׁש ּוְ֝מַחֵּב֗ ֵל֑ב ִלְׁש֣בּוֵרי ָה֣֭רֹוֵפא ְיַכֵּנֽס׃ ִיְׂשָרֵא֣ל י ִנְדֵח֖ ֑ ְיָי

ְתֽבּוָנ֗תֹו ִל֝ ַח ְוַרב־ֹּכ֑ ֲאדֹוֵנ֣ינּו ֣ל ָּגד א׃ ִיְקָרֽ ֵׁש֥מֹות ם ֻכָּל֗ ְל֝ ים ַלּֽכֹוָכִב֑ ִמְ֭סָּפר

ְּבתֹוָד֑ה ֣ ְיָי ַלֽ ֶע֣נּו ֶרץ׃ ֲעֵדי־ָאֽ ְרָׁשִע֣ים יל ַמְׁשִּפ֖ ֑ ְיָי ֲעָנִו֣ים ְמעֹוֵד֣ד ר׃ ִמְסָּפֽ ֵא֣ין

ָמָט֑ר ָלָאֶ֣רץ ין ַהֵּמִכ֣ ים ְּבָעִב֗ ִים ָׁשַמ֨ ה ַכֶּס֬ ֿמְ ַהֽ ְבִכּֽנֹור׃ ֵה֣ינּו א ֵלֽ ֖רּו ַזּֿמְ

אּו׃ ִיְקָרֽ ֲאֶׁש֣ר ב ֵר֗ ֹע֝ ִלְבֵנ֥י ַלְחָמּ֑ה ִלְבֵהָמ֣ה נֹוֵת֣ן יר׃ ָחִצֽ ים ָהִר֣ יַח ַהַּמְצִמ֖

ֶאת־ְיֵרָא֑יו ָי ְי֖ רֹוֶצ֣ה ה׃ ִיְרֶצֽ יׁש ָהִא֣ י א־ְבׁשֹוֵק֖ ֹֽ ל ֶיְחָּפ֑ץ ַהּ֣סּוס ִבְגבּוַר֣ת א ֹ֤ ל

ן׃ ֽ ִצּי ַהִ֣י ֱא י ֲלִל֖ ַהֽ ֶאת־ְיָי֗ ִם ְירּוָׁשַלֽ י ִח֣ ַׁשּֿבְ ְלַחְסּֽדֹו׃ ים ַיֲֽחִל֥ ֿמְ ֶאת־ַהֽ

ֶלב ֵח֥ ָׁש֑לֹום ַהָּׂש֣ם־ְּגבּוֵל֥ ׃ ְּבִקְרֵּבֽ ֣ ִי ָּבַנ ֵּבַר֖ ִי ְׁשָעָר֑ ְּבִריֵח֣י ִּכי־ִחַּ֭זק

ַהֹּנֵת֣ן ְּדָבֽרֹו׃ ָי֥רּוץ ה ֵהָר֗ ַעד־ְמ֝ ָאֶ֑רץ ִאְמָר֣תֹו ַהֹּׁשֵלַ֣ח ׃ ַיְׂשִּביֵעֽ ים ִּט֗ ִח֝

ָר֗תֹו ֝ ָקֽ ִלְפֵנ֥י ים ְכִפִּת֑ ַקְר֣חֹו ַמְׁשִל֣י ְיַפֵּזֽר׃ ָּכֵאֶ֣פר ְּכ֖פֹור ַּכָּצֶ֑מר ֶׁשֶ֣לג

ְּדָבָר֣יו ַמִּג֣יד = ִים׃ לּו־ָמֽ ִיּֿזְ ֝רּו֗חֹו ב ַיֵּׁש֥ ְוַיְמֵס֑ם ִיְׁשַל֣ח־ְּדָב֥רֹו ד׃ ַיֲֽעֹמֽ י ִמ֣

ים ּוִמְׁשָּפִט֥ ְלָכל־ּ֗גֹוי ן ֵכ֨ ָעָׂ֤שה א ֹ֘ ל ל׃ ְלִיְׂשָרֵאֽ ּוִמְׁשָּפָט֣יו יו ֻחָּק֖ ב ְלַיֲֽעֹק֑

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ַּבל־ְיָ֝ד֗עּום

ֲל֥לּוהּו ַ֖הֽ ים׃ רֹוִמֽ ַּבּֿמְ ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝ ִמן־ַהָּׁשַמִ֑ים ָי ֶאת־ְי֖ ֲל֣לּו ַהֽ ֲללּוָ֙יּה ַהֽ קמח תהלים

ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝ ַח ְוָיֵר֑ ֶׁשֶ֣מׁש ֲללּוהּו ַ֖הֽ יו׃ ָּכל־ְצָבָאֽ ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝ ָכל־ַמְלָאָכ֑יו

ִים׃ ַהָּׁשָמֽ ל ֵמַע֬ ֲאֶׁש֤ר ִים ְוַ֝הַּמ֗ ַהָּׁשָמִ֑ים ְׁשֵמ֣י ֲללּוהּו ַ֖הֽ ֽאֹור׃ ָּכל־ּ֥כֹוְכֵבי
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ְלעֹוָל֑ם ָלַע֣ד ַוַּיֲֽעִמיֵד֣ם אּו׃ ְוִנְבָרֽ ִצָּו֣ה ֖הּוא י ִּכ֤ ֑ ְיָי ֶאת־ֵׁש֣ם ֲללּו ְיַ֭הֽ

ֵאׁ֣ש ְוָכל־ְּתֹהֽמֹות׃ ים ִּניִנ֗ ַּת֝ ִמן־ָהָאֶ֑רץ ָי ֶאת־ְי֖ ֲל֣לּו ַהֽ ַיֲֽעֽבֹור׃ א ֹ֣ ְול ן ָחק־ָנַ֝ת֗

ֵע֥ץ ְוָכל־ְּגָב֑עֹות ָהִרים ֶ֖הֽ ְדָבֽרֹו׃ ה ֹעָׂש֥ ה ָעָר֗ ְס֝ ֥רּוַח ְוִקי֑טֹור ֶׁשֶ֣לג ּוָ֭בָרד

ֶרץ ַמְלֵכי־ֶאֽ֭ ָּכָנֽ ף׃ ְוִצּ֥פֹור ֶמׂש ֶר֝֗ ְוָכל־ְּבֵהָמ֑ה ַחָּי֥ה ַהֽ ים׃ ְוָכל־ֲאָרִזֽ י ִר֗ ְּפ֝

ים ְזֵ֝קִנ֗ ְוַגם־ְּבתּו֑לֹות ים חּוִר֥ ַּבֽ ֶרץ׃ ָאֽ ְֿפֵטי ְוָכל־ֹׁש֥ ים ִר֗ ָׂש֝ ים ְוָכל־ְלֻאִּמ֑

ֶרץ ַעל־ֶא֥ ֝הֹו֗דֹו ְלַבּ֑דֹו ְׁש֣מֹו ִּכי־ִנְׂשָּג֣ב ְיָי֗ ם ֶאת־ֵׁש֬ ֲל֤לּו ְיַהֽ = ים׃ ִעם־ְנָעִרֽ

ֹר֗בֹו ְק֝ ַע֥ם ִיְׂ֭שָרֵאל ִלְבֵנ֣י יו ָכל־ֲחִסיָד֗ ְלֽ ְּתִהָּל֤ה ְלַעּ֡מֹו ֶרן ֶק֨ ֤ ֶרם ַוָּי ִים׃ ְוָׁשָמֽ

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ

ִיְׂשַמח־ִיְׂשָרֵא֣ל ים׃ ֲחִסיִדֽ ל ִּבְקַה֥ ִהָּל֗תֹו ְּת֝ ָחָדׁ֑ש ִׁש֣יר ַלְ֭יָי ִׁש֣ירּו ֲללּוָיּ֙ה קמטַהֽ תהלים

ְוִ֝כּ֗נֹור ף ְּבֹת֥ ְבָמ֑חֹול ְׁש֣מֹו ֲל֣לּו ְיַהֽ ם׃ ְבַמְלָּכֽ ילּו ָיִג֥ ּ֗יֹון ִצ֝ ְּבֵנ֥י ְּבֹעָׂש֑יו

ים ֲחִסיִד֣ ֣זּו ַיְעֿלְ ה׃ יׁשּוָעֽ ִּבֽ ים ָנִו֗ ֲע֝ ר ְיָפֵא֥ ְּבַעּ֑מֹו ֣ ְיָי י־רֹוֶצ֣ה ִּכֽ רּו־ֽלֹו׃ ְיַזּֿמְ

יִפּ֣יֹות ִּפֽ ֶרב ְוֶח֖ ִּבְגרֹוָנ֑ם ֵא֭ל ֽרֹוֲמ֣מֹות ם׃ בֹוָתֽ ַעל־ִמְׁשּֿכְ נֲ֗נּו ְיַ֝רֽ ְּבָכ֑בֹוד

ַמְלֵכיֶה֣ם ר ֶלְאֹּס֣ = ים׃ ַּבְלֻאִּמֽ ֹוֵכ֗חֹות ּֽת֝ ַּבּגֹוִי֑ם ְנָקָמ֣ה ֲעׂ֣שֹות ַלֽ ם׃ ְּבָיָדֽ

֭הּוא ָהָד֣ר ָּכ֗תּוב ט ִמְׁשָּפ֬ ם ָּבֶה֨ ֲעׂ֤שֹות ַלֽ ַבְרֶזֽל׃ י ְּבַכְבֵל֥ ם ֵדיֶה֗ ְוִ֝נְכּֿבְ ים ְּבִזִּק֑

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ יו ִסיָד֗ ְלָכל־ֲח֝

ִּבְגֽבּוֹרָת֑יו ֲללּוהּו ַהֽ ֻעּֽזֹו׃ יַע ִּבְרִק֥ ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝ ְּבָקְדׁ֑שֹו ל ֲללּו־ֵא֥ ַהֽ ֲללּוָיּ֙ה קנַהֽ תהלים

ְוִכּֽנֹור׃ ְּבֵנֶ֣בל ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝ ׁשֹוָפ֑ר ְּבֵתַ֣קע ֲללּוהּו ַ֖הֽ ֻּגְדֽלֹו׃ ב ְּכֹר֣ ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝

ֵלי־ָׁשַ֑מע ִצְלֿצְ ְּבֽ ֲללּוהּו ַהֽ ְוֻעָגֽב׃ ְּבִמִּנ֥ים ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝ ּוָמ֑חֹול ף ְּבֹת֣ ֲללּוהּו ַ֖הֽ

ל ֹּכ֣ ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ּה ָ֝י֗ ְּתַהֵּל֥ל ָׁשָמה ַהּֿ֭נְ ל ֹּכ֣ = ה׃ ְתרּוָעֽ ֵל֥י ִצְלֿצְ ְּבֽ ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ּה ָ֝י֗ ְּתַהֵּל֥ל ָׁשָמה ַהּֿ֭נְ

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ִם ְי֝רּוָׁשַלֽ֗ ן ֵכ֥ ֹׁש֘ ִמִּצּ֗יֹון ְיָי֨ ֤רּו ָּב֘ ן׃ ְוָאֵמֽ ן ֵמ֥ ָא֘ ם ְלעֹוָל֗ ְיָי֥ פטָּב֖רּו תהלים
קלה תהלים

ֵׁש֥ם ֤רּו ּוָב֘ = ְלַבּֽדֹו׃ ִנְפָל֑אֹות ה ֹעֵׂש֖ ִיְׂשָרֵא֑ל ֵה֣י ֱא ִהים ֱא֭ ֣ ְיָי עבָּב֤רּו תהלים

ן׃ ְוָאֵמֽ ן ֵמ֥ ָא֘ ֶרץ ֶאת־ָּכל־ָהָא֗ ְכ֭בֹודֹו ְוִיָּמֵל֣א ְל֫עֹוָל֥ם ְּכבֹו֗דֹו

ֵהי֙ ֱא ֙ ְיָי ַאָּת֤ה ָּב֨רּו יד ָּדִו֗ ֹ֣אֶמר ַוּי ָּכל־ַהָּקָה֑ל ְלֵעיֵנ֖י ֶאת־ְיָי֔ ָּדִוי֨ד כ”טַוְיָבֶ֤ר א’ ד”ה

ֶרת֙ ְוַהִּתְפֶא֨ ה בּוָר֤ ְוַהּֿגְ ה ֻדָּל֨ ַהּֿגְ ָי֠ ְי֠ ֣ ְל ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ עֹוָל֖ם ֵמֽ ינּו ָאִב֔ ִיְׂשָרֵא֣ל
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ל ְלֹכ֥ א ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖ ה ַהַּמְמָלָכ֔ ֙ ְיָי ֤ ְל ּוָבָאֶ֑רץ ַּבָּׁשַמִ֣ים ל ִּכי־ֹכ֖ ְוַה֔הֹוד ְוַהֵּנַ֣צח

ּוְגבּוָר֑ה ַח ֹּכ֣ ֖ ְ ּוְבָיֽ ל ַּבֹּכ֔ מֹוֵׁש֣ל ְוַאָּתה֙ י ָפֶנ֔ ִמּֿלְ ְוַהָּכבֹוד֙ ֶׁשר ְוָהֹע֤ אׁש׃ ֹֽ ְלר

ים ֲלִל֖ ּֽוְמַהֽ ֑ ָל ֲאַנְ֖חנּו ים מֹוִד֥ ינּו ֵה֔ ֱא ְוַעָּת֣ה ל׃ ַלֹּכֽ ּוְלַחֵּז֖ק ל ְלַגֵּד֥ ֔ ְ ֣ ּוְבָי

׃ ִּתְפַאְרֶּתֽ ם ְלֵׁש֥

ם ְוָכל־ְצָבָא֗ ִים ַהָּׁשַמ֜ י ְׁשֵמ֨ ִים֩ ת־ַהָּׁשַמ֩ ֶאֽ יָת ָעִׂשֽ֡ ַאָּת֣ ֒ ְלַבֶּד֒ ְיָי֘ ַאָּתה־֣הּוא ט נחמיה

ֶאת־ֻּכָּל֑ם ְמַחֶּי֣ה ה ְוַאָּת֖ ם ָּבֶה֔ ְוָכל־ֲאֶׁש֣ר ַהַּיִּמים֙ ֙ יָה ָעֶל֨ ְוָכל־ֲאֶׁש֤ר ֶרץ ָהָא֜

֙ ְרָּת ָּבַח֨ ֲאֶׁש֤ר ים ִה֔ ֱא ָהֽ ֣ ְיָי ַאָּתה־הּוא֙ = ים׃ ֲחִוֽ ְׁשַּתֽ ִמֽ ֥ ְל ִים ַהָּׁשַמ֖ א ּוְצָב֥

֘ ֶאת־ְלָבב ּוָמָצ֣אָת ם׃ ַאְבָרָהֽ ְּׁש֖מֹו ְמָּת ְוַׂש֥ ים ַּכְׂשִּד֑ ֵמ֣אּור ְוֽהֹוֵצא֖תֹו ם ְּבַאְבָר֔

֒׃ י ְלָפֶנ֒ ֶנֱֽאָמ֣ן

ִרִּז֛י ְוַהּֿפְ י ֱאֹמִר֧ ָהֽ י ִחִּת֜ ַהֽ י ַנֲֽעִנ֨ ַהּֿכְ ֶרץ֩ ֶאת־ֶא֩ ת ָלֵת֡ ית ִר֗ ַהּֿבְ ִעּ֜מֹו ְוָכ֨רֹות

ֶרא ַוֵּת֥ ָּתה׃ ָאֽ יק ַצִּד֖ י ִּכ֥ י ֶאת־ְּדָבֶר֔ ֶקם֙ ַוָּת֨ ְלַזְר֑עֹו ָלֵת֣ת י ְוַהִּגְרָּגִׁש֖ י ְוַהְיבּוִס֥

ת ֹאֹת֨ ֩ ַוִּתֵּתן ַעל־ַים־ֽסּוף׃ ְעָּת ָׁשַמ֖ ם ְוֶאת־ַזֲֽעָקָת֥ ִים ְּבִמְצָר֑ ינּו ֲאֹבֵת֖ י ֶאת־ֳעִנ֥

ֵהִז֖ידּו י ִּכ֥ ְעָּת ָיַד֔ י ִּכ֣ ַאְר֔צֹו ּוְבָכל־ַע֣ם ּוְבָכל־ֲעָבָדיו֙ ה ְּבַפְרֹע֤ ים ְֿפִת֜ ּוֹמֽ

ַוַּיַֽעְב֥רּו ם ִלְפֵניֶה֔ ְעָּת ָּבַק֣ ְוַהָּים֙ = ַהֶּזֽה׃ ְּכַהּ֥יֹום ם ֵׁש֖ ֥ ַעׂש־ְל ַוַּתֽ ֲעֵליֶה֑ם

ִים ְּבַמ֥ ֶבן ְּכמֹו־ֶא֖ ת ֛ ִבְמצֹו ִהְׁשַלְ֧כָּת ם ֵפיֶה֜ ְ ְוֶאת־ֹר֨ ַּבַּיָּבָׁש֑ה ־ַהָּי֖ם ְבֽתֹו

ים׃ ַעִּזֽ

ִים ֶאת־ִמְצַר֔ ֙ ִיְׂשָרֵאל ֤ ְרא ַוַּי ִים ִמְצָר֑ ִמַּי֣ד ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ ַה֛הּוא ַּבּ֥יֹום ְיָי֜ ַוּ֨יֹוַׁשע יד שמות

֙ ְיָי ָעָׂש֤ה ר ֲאֶׁש֨ ה ֹדָל֗ ַהּֿגְ ֶאת־ַהָּי֣ד ל ִיְׂשָרֵא֜ ְרא ַוַּי֨ = ַהָּיֽם׃ ת ַעל־ְׂשַפ֥ ת ֵמ֖

ַעְבּֽדֹו׃ ה ּוְבֹמֶׁש֖ ְיָי֔ ַּבֽ ֙ ינּו  ַּיֲֽאִמ֨ ַוֽ ֑ ֶאת־ְיָי ָהָע֖ם ֥אּו יֿרְ ַוִּיֽ ִים ְּבִמְצַר֔

֖רּו אֿמְ ֹֽ ַוּי ְיָי֔ ַלֽ ַהּזֹאת֙ ה ֶאת־ַהִּׁשיָר֤ ל ִיְׂשָרֵא֜ י ּוְבֵנ֨ ָיִֽׁשיר־ֹמֶׁשה֩ ָא֣ז טו שמות

֥סּוס ה ָּגָא֔ ה י־ָגֹא֣ ִּכֽ ֙ ְיָי ַּלֽ יָרה ָאִׁש֤ ר ֵלאֹמ֑

י  ְיִהי־ִל֖ ַוֽ ּה ָי֔ ְוִזְמָרת֙ ָעִּז֤י ַבָּיֽם׃ ה ָרָמ֥ ְֿכ֖בֹו ְוֹרֽ

י ֵה֥ ֱא הּו ְֽוַאְנֵו֔ ֙ ֵאִלי ֶז֤ה יׁשּוָע֑ה ִלֽ

֖ ְיָי ִמְלָחָמ֑ה יׁש ִא֣ ֖ ְיָי ְנהּו׃ ֲמֶמֽ ַוֲאֹרֽ י ָאִב֖

ר ּוִמְבַח֥ ַבָּי֑ם ָיָר֣ה ְוֵחי֖לֹו ה ַּפְרֹע֛ ת ֹב֥ ַמְרּֿכְ ְׁשֽמֹו׃
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ְּכמֹו־ ת ֖ ִבְמצֹו ֥דּו ָיֽֿרְ ְיַכְסֻי֑מּו ת ְּתֹהֹמ֖ ְבַים־ֽסּוף׃ ֥עּו ֻטּֿבְֹ יו ִלָׁש֖ ָׁשֽ

֥ יֿנְ ְיִמֽ ַח ַּבֹּכ֑ י ֶנְאָּדִר֖ ְיָי֔ ֣ יֿנְ ְיִמֽ ֶבן׃ ָאֽ

ס ֲהֹר֣ ַּתֽ ֖ ְּגֽאֹוֿנְ ב ּוְבֹר֥ אֹוֵיֽב׃ ִּתְרַע֥ץ ֖ ְיָי

ּוְב֤רּוַח ׁש׃ ַּכַּקֽ אְֿכֵל֖מֹו ֹֽ י ֿנְ ֲחֹר֣ ְּתַׁשַּלח֙ ָקֶמ֑י

ְכמֹו־ֵנ֖ד ֥בּו ִנּֿצְ ִים ַמ֔ ֶנֶ֣עְרמּו ֙ י ַאֶּפ֨

ר ָאַמ֥ ְּבֶלב־ָיֽם׃ ת ְתֹהֹמ֖ ְֿפ֥אּו ָקֽ ִל֑ים ֿזְ ֹנֽ

ִּתְמָלֵא֣מֹו ָׁשָל֑ל ֲאַחֵּל֣ק יג ַאִּׂש֖ ף ֶאְרֹּד֥ אֹוֵי֛ב

ְפָּת ָנַׁש֥ י׃ ָיִדֽ מֹו ּֽתֹוִריֵׁש֖ י ַחְרִּב֔ יק ָאִר֣ י ַנְפִׁש֔

ִים ְּבַמ֖ ֶרת עֹוֶפ֔ ַּכֽ ֙ ֲללּו ָצֽ ָי֑ם ִּכָּס֣מֹו ֖ ְבֽרּוֲח

י ִמ֥ ְיָי֔ ֵאִלם֙ ָּבֽ ָכה י־ָכֹמ֤ ִמֽ ים׃ ַאִּדיִרֽ

ֵׂשה ֹע֥ ת ֖ ְתִה א נֹוָר֥ ֶדׁש ַּבֹּק֑ ֶנְאָּד֣ר ָכה ָּכֹמ֖

יָת ָנִח֥ ֶרץ׃ ָאֽ ִּתְבָלֵע֖מֹו ֔ יֿנְ ְיִמ֣ ֙ יָת ָנִט֨ ֶלא׃ ֶפֽ

ֶאל־ְנֵו֥ה ֖ ְבָעּֿזְ ְלָּת ֵנַה֥ ָּגָאְ֑לָּת ַעם־֣זּו ֖ ְבַחְסּֿדְ

יל ִח֣ ִיְרָּג֑זּון ים ַעִּמ֖ ֥עּו ֿמְ ָׁשֽ ׃ ָקְדֶׁשֽ

ַאּלּוֵפ֣י ִנְבֲהלּו֙ ָא֤ז ֶׁשת׃ ְּפָלֽ י ֵב֖ ֿׁשְ ֹיֽ ז ָאַח֔

גּו ָנֹמ֕ ָרַ֑עד אֲחֵז֖מֹו ֹֽ י ב מֹוָא֔ ֵאיֵל֣י ֱא֔דֹום

ָתה֙ ֵאיָמ֨ ֲעֵליֶה֤ם ל ִּתֹּפ֨ ְכָנַֽען׃ י ֵב֥ ֿׁשְ ֹיֽ ל ֹּכ֖

ַעד־ ָּכָאֶ֑בן ֣מּו ִיּֿדְ ֖ ְזֽרֹוֲע ל ִּבְגֹד֥ ַחד ָוַפ֔

ַעם־֣זּו ר ד־ַיֲֽעֹב֖ ַעֽ ְיָי֔ ֙ ַעּֿמְ ר ַיֲֽעֹב֤

ָמ֧כֹון ֔ ְ ַנֲֽחָלֽ ְּבַה֣ר ֙ מ ְוִתָּטֵע֨ מֹו ְּתִבֵא֗ יָת׃ ָקִנֽ

ּֽכֹונֲ֥נּו ֲאֹדָנ֖י ׁש ָד֕ ִמּֿקְ ֑ ְיָי ָּפַעְ֖לָּת ֛ ְלִׁשְבּֿתְ

ד׃ ָוֶעֽ ְלֹעָל֥ם ֖ ִיְמ ֥ ְיָי ׃ י ָיֶדֽ

ֽמֹוִׁשִעים֙ ְוָע֤לּו ם׃ ַּבּגֹוִיֽ ל ּוֹ֝מֵׁש֗ לּוָכ֑ה ַהּֿמְ ַלְיָי ִּכי ד׃ ָוֶעֽ ְלֹעָל֥ם ֖ ִיְמ ֥ כבְיָי תהלים
א עובדיה

ֶל ְלֶמ֖ ֛ ְיָי ְוָהָי֧ה = ה׃ לּוָכֽ ַהּֿמְ ֖ ְיָי ַלֽ ה ָת֥ ֿיְ ְוָהֽ ֵעָׂש֑ו ֶאת־ַה֣ר ט ִלְׁשֹּפ֖ ִצּ֔יֹון ידְּבַה֣ר זכריה

ָּכתּוב ְ ּוְבתֹוָר ד׃ ֶאָחֽ ּוְׁש֥מֹו ד ֶאָח֖ ֛ ְיָי ְהֶי֧ה ִיֽ ַה֗הּוא ַּבּ֣יֹום ַעל־ָּכל־ָהָאֶ֑רץ

ד׃ ֶאָחֽ ֥ ְיָי ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ְיָי ִיְׂשָרֵא֑ל ע ְׁשַמ֖ וֵלאֹמר׃ דברים
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ֶרץ ּוָבָאֽ ִים ַּבָׁשַמֽ ְוַהָּקדֹוׁש ַהָּגדֹול ֶל ַהֶּמֽ ָהֵאל נּו ַמְלֵּכֽ ָלַעד ִׁשְמ ִיְׁשַּתַּבח

ֹעז ְוִזְמָרה ַהֵּלל ּוְׁשָבָחה ִׁשיר ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָנֶאה ְל ִּכי

ת ְּבָרכ ּוַמְלכּות ְקֻדָּׁשה ֶרת ְוִתְפֶאֽ ְּתִהָּלה ּוְגבּוָרה ְּגֻדָּלה ֶנַֽצח ּוֶמְמָׁשָלה

2ַּבֻּתְׁשָּבחֹות ָּגדֹול ֶל ֶמֽ ֵאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו עֹוָלם: ְוַעד ֵמַעָּתה ְוהֹוָדאֹות

ַחי ֵאל ֶל ֶמֽ ִזְמָרה ְּבִׁשיֵרי ַהּבֹוֵחר ַהִּנְפָלאֹות ֲאדֹון ַההֹוָדאֹות ֵאל

ָהעֹוָלִמים:

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו - ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר ַרָּבא

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ָּלא ְלֵעֽ ׃ הּוא ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

D וברכותיה שמע קריאת d

ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר

: ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ֶאת ָּבֲרכּו ש”ץ:

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ָּברּו וש”ץ: קהל

ֶל ֶמֽ ֶׁשל ְׁשמֹו ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם

ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָלִכים ַהּֿמְ ַמְלֵכי

ַאֲחרֹון ְוהּוא ִראׁשֹון ֶׁשהּוא הּוא:

ּלּו ֹס֡ ִהים: ֱא ֵאין ּוִמַּבְלָעָדיו סח תהלים

ָּברּו ּוְתִהָּלה: ַעל־ָּכל־ְּבָרָכה ְמרֹוָמם ּוְׁשמֹו ְלָפָנֽיו׃ ְוִעְל֥זּו ֗מֹו ְׁש֜ ְּבָיּ֥ה ֲעָרבֹות ָּ֖בֽ ֹרֵכ֣ב ָלֽ

ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם קיג תהלים

ָׁשלֹום ֹעֶׂשה ֶׁש ֹחֽ ּובֹוֵרא אֹור יֹוֵצר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֶאת־ַהֹּכל: ּובֹוֵרא

ָּתִמיד ְּבָכל־יֹום ְמַחֵּדׁש ּוְבטּובֹו ְּבַרֲחִמים יָה ָעֶלֽ ְוַלָּדִרים ֶרץ ָלָאֽ ַהֵּמִאיר

ֶרץ ָא֗ ָה֝ ה ָא֥ ֿלְ ָמֽ יָת ָעִׂש֑ ְּבָחְכָמ֣ה ֻּ֖כָּלם ְיָי֗ י ֲעֶׂש֨ ַמֽ ה־ַרּ֬בּו ָמֽ ְבֵראִׁשית: ַמֲעֵׂשה קד תהלים

ִמימֹות ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ֹפָאר ְוַהֿמְ ֻׁשָּבח ַהֿמְ ֵמָאז ְלַבּדֹו רֹוָמם ַהֿמְ ֶל ַהֶּמֽ ׃ ִקְנָיֶנֽ 

ִמְׂשַּגֵּבנּו צּור ֻעֵּזֽנּו ֲאדֹון ָעֵלינּו ַרֵחם ָהַרִּבים ְּבַרֲחֶמי עֹוָלם ֵהי ֱא עֹוָלם:

ָּמה ַח֗ ֳהֵרי ָז֗ ּ֗וָפַעל ִכין ֵה֗ ָעה ֵּד֗ דֹול ְּג֗ רּו ָּב֗ ל ֵא֗ נּו: ַּבֲעֵדֽ ִמְׂשָּגב נּו ִיְׁשֵעֽ ָמֵגן

ַּבִּתְׁשָּבחֹות נ”א: 2
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דֹוִׁשים ְק֗ ָבָאיו ְצ֗ ּנֹות ִּפ֗ ּזֹו ֻע֗ ִביבֹות ְס֗ ַתן ָנ֗ אֹורֹות ְמ֗ ְׁשמֹו ִל֗ בֹוד ָּכ֗ ַצר ָי֗ ֗טֹוב

ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ִּתְתָּבַר ּוְקֻדָׁשתֹו: ְּכבֹוד־ֵאל ִרים ְמַסּֿפְ ִמיד ָּת֗ ַּדי ַׁש֗ ֗רֹוֲמֵמי

ָלה: ֶּסֽ ְיָפֲאֽרּו יָת ֶׁשָעִׂשֽ אֹור ְוַעל־ְמֽאֹוֵרי י ָיֶדֽ ַמֲעֵׂשי ַעל־ֶׁשַבח

־ָלַעד ִׁשְמ ִיְׁשַּתַּבח ְקדֹוִׁשים: ּבֹוֵרא נּו ְוגֹוֲאֵלֽ נּו ַמְלֵּכֽ נּו צּוֵרֽ ִּתְתָּבַר ש”ץ:

עֹוָלם ְּברּום ִדים עֹוֿמְ ֻּכָּלם ְמָׁשֲרָתיו ַוֲאֶׁשר ְמָׁשֲרִתים יֹוֵצר נּו ַמְלֵּכֽ

ֻּכָּלם עֹוָלם: ֶל ּוֶמֽ ַחִּיים ִהים ֱא ִּדְבֵרי ְּבקֹול ַיַֽחד ְּבִיְרָאה ּוַמְׁשִמיִעים

ְרצֹון ּוְבִיְרָאה ְּבֵאיָמה ֹעִׂשים ְוֻכָּלם ִּגּבֹוִרים ֻּכָּלם ְּברּוִרים ֻּכָּלם ֲאהּוִבים

ּוְבִזְמָרה ְּבִׁשיָרה ּוְבָטֳהָרה ִּבְקֻדָּׁשה ֶאת־ִּפיֶהם ִחים ְ ּפֹו ְוֻכָּלם קׂוֵניֶהם:

– ּוַמְמִליִכים ּוַמְקִּדיִׁשים ּוַמֲעִריִצים ּוְמָפֲאִרים ִחים ּוְמַׁשּֿבְ ְּוְמָבֲרִכים

הּוא: ָקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ֶל ַהֶּמֽ ָהֵאל ֵׁשם ֶאת קהל:

ְרׁשּות ִנים ְ ְונֹו ִמֶּזה ֶזה ִים ָׁשַמֽ ַמְלכּות ֹעל ֲעֵליֶהם ִלים ְמַקּֿבְ ְוֻכָּלם ש”ץ:

ְקֻדָּׁשה ּוִבְנִעיָמה: ְּברּוָרה ְּבָׂשָפה ֽרּוַח ְּבַנַֽחת ָרם ְליֹוֿצְ ְלַהְקִּדיׁש ָלֶזה ֶזה

ְּבִיְרָאה: ִרים ְואֹוֿמְ עֹוִנים ְּכֶאָחד ֻּכָּלם

ְּכבֹוֽדֹו׃ ֶרץ ָכל־ָהָא֖ א ֹ֥ ְמל ְצָב֑אֹות ֣ ְיָי ָק֖דֹוׁש ָק֛דֹוׁש ָק֧דֹוׁש וקהל: ישעיה

ְׂשָרִפים ְלֻעַּמת ִאים ִמְתַנּֿׂשְ ָּגדֹול ַעׁש ְּבַרֽ ֶדׁש ַהֹּקֽ ְוַחּיֹות ְוָהאֹוַפִּנים ש”ץ:

ִרים: ְואֹוֿמְ ִחים ְמַׁשּֿבְ ְלֻעָּמָתם

קֹוֽמֹו׃ ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי ָּב֥רּו גקהל: יחזקאל

ְוֻתְׁשָּבחֹות רּו יֹאֵמֽ ְזִמירֹות ְוַקָּים ַחי ֵאל ֶל ְלֶמֽ נּו: ִיֵּתֽ ְנִעימֹות ָּברּו ְלֵאל

ַע זֹוֵרֽ ִמְלָחמֹות ַעל ַּבֽ ֲחָדׁשֹות ֹעֶׂשה ְּגבּורֹות ּפֹוֵעל ְלַבּדֹו הּוא ִּכי יעּו: ַיְׁשִמֽ

ַהִּנְפָלאֹות: ֲאדֹון ְתִהּלֹות נֹוָרא ְרפּואֹות ּבֹוֵרא ְיׁשּועֹות יַח ַמְצִמֽ ְצָדקֹות

ֹעֵׂשה ְל֖ ָּכָאמּור: ְבֵראִׁשית: ַמֲעֵׂשה ָּתִמיד ְּבָכל־יֹום ְּבטּובֹו ַחֵּדׁש קלוַהֿמְ תהלים

ְוִנְזֶּכה ָּתִאיר ַעל־ִצּיֹון ָחָדׁש אֹור = ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ְּגֹדִל֑ים ים אֹוִר֣

אֹורֹות: ַהּֿמְ יֹוֵצר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְלאֹורֹו: ְמֵהָרה נּו ֻכָּלֽ



לחול שחרית 26

ינּו: ָעֵלֽ ְלָּת ָחַמֽ ִויֵתיָרה ְּגדֹוָלה ֶחְמָלה ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ֲאַהְבָּתֽ ַרָּבה ַאֲהָבה

ֵּכן ַחִּיים ֻחֵּקי ֵדם ַלּֿמְ ַוּֿתְ ְב חּו ֶׁשָּבֿטְ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ַּבֲעבּור נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

נּו ְּבִלֵּבֽ ְוֵתן ינּו ָעֵלֽ ַרֵחם ַרֵחם ַהֿמְ ָהַרֲחָמן ָאב ינּו ָאִבֽ נּו: ֵדֽ ּוְתַלּֿמְ ְּתָחֵּנֽנּו

ּוְלַקֵּים ְוַלֲעׂשֹות ִלְׁשֹמר ּוְלַלֵּמד ִלְלֹמד ַע ִלְׁשֹמֽ ּוְלַהְׂשִּכיל ְלָהִבין

ְוַדֵּבק ְּבתֹוָרֶתֽ ֵעיֵנֽינּו ְוָהֵאר 3 ְּבַאֲהָבה: ּתֹוָרֶתֽ ַתְלמּוד ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי

ְולֹא־ֵנבֹוׁש ְׁשֶמֽ (ֶאת) ּוְלִיְרָאה ְלַאֲהָבה נּו ְלָבֵבֽ ְוַיֵחד י ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו ִלֵּבֽ

ָחה ְוִנְׂשֿמְ יָלה ָנִגֽ ְחנּו ָּבָטֽ ְוַהּנֹוָרא ַהָּגדֹול ָקְדֿׁשְ ְבֵׁשם ִּכי ָוֶעד: ְלעֹוָלם

קֹוֲמִמּיּות נּו ְותֹוִליֵכֽ ֶרץ ָהָאֽ ַּכְנפֹות ֵמַאְרַּבע ְלָׁשלֹום נּו ַוֲהִביֵאֽ : ִּביׁשּוָעֶתֽ

= ְוָלׁשֹון: ִמָּכל־ַעם ְרָּת ָבַחֽ נּו ּוָבֽ ָּתה ַאֽ ּפֹוֵעל־ְיׁשּועֹות ֵאל ִּכי נּו: ְלַאְרֵצֽ

ְּבַאֲהָבה: ְּוְלַיֶחְד ְל ְלהֹודֹות ֶּבֱאֶמת ָלה ֶסֽ ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ נּו ְוֵקַרְבָּתֽ

ְּבַאֲהָבה: ִיְׂשָרֵאל ְּבַעּמֹו ַהּבֹוֵחר ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֶנֱאָמן) ֶל ֶמֽ (ֵאל

ד׃ ֶאָחֽ ֥ ְיָי ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ְיָי ִיְׂשָרֵא֑ל ע ְׁשַמ֖ ו דברים

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּו בלחש:

ְוָה֞יּו ׃ ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ֖ ּוְבָכל־ַנְפֿׁשְ ֥ ְֿב ְּבָכל־ְלָבֽ ֶה֑י ֱא ֣ ְיָי ת ֵא֖ ְוָאַ֣הְבָּת֔ ו דברים

י ְלָבֶנ֔ ְוִׁשַּנְנָּת֣ם ׃ ַעל־ְלָבֶבֽ ַהּ֖יֹום ֛ ְמַצְו י ֹנִכ֧ ָאֽ ר ֲאֶׁש֨ ֶּלה ָהֵא֗ ים ָבִר֣ ַהּֿדְ

׃ ּוְבקּוֶמֽ ֖ ּֽוְבָׁשְכּֿבְ ֶר ַבֶּד֔ ֣ ּוְבֶלְכּֿתְ ֙ ְּבֵביֶת֨ ֤ ְּבִׁשְבּֿתְ ָּב֑ם ְוִדַּבְרָּת֖

ַעל־ְמֻז֥זֹות ּוְכַתְבָּת֛ם ׃ ֵעיֶנֽי ין ֵּב֥ ת ָטֹפ֖ ְלֹטֽ ְוָה֥יּו ַעל־ָיֶד֑ ְל֖אֹות ם ּוְקַׁשְרָּת֥

׃ י ּוִבְׁשָעֶרֽ ֵּביֶת֖

ַהּ֑יֹום ֶאְתֶכ֖ם ְמַצֶּו֥ה י ֹנִכ֛ ָאֽ ֲאֶׁש֧ר י ַת֔ ֶאל־ִמְצ עּו֙ ִּתְׁשֿמְ ַע ִאם־ָׁשֹמ֤ ְוָהָי֗ה יא דברים

י ְוָנַֽתִּת֧ ם׃ ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ם ּוְלָעְב֔דֹו ֵהיֶכם֙ ֽ ֱא ֤ ֶאת־ְיָי ה ֲהָב֞ ְלַאֽ

׃ ְוִיְצָהֶרֽ ֥ ְוִתיֽרְׁש ְדָגֶנ֔ ַסְפָּת֣ ְוָאֽ ּוַמְל֑קֹוׁש יֹוֶר֣ה ְּבִעּ֖תֹו ר־ַאְרְצֶכ֛ם ְמַטֽ

ה ֶּפן־ִיְפֶּת֖ ם ָלֶכ֔ ֣רּו ֿמְ ִהָׁשֽ ְעָּת׃ ְוָׂשָבֽ ַכְלָּת֖ ְוָאֽ ִלְבֶהְמֶּת֑ ֖ ְד ְּבָׂשֽ ֵעֶׂ֥שב י ְוָנַֽתִּת֛

ה ְוָחָר֨ ם׃ ָלֶהֽ ם ֲחִויֶת֖ ְוִהְׁשַּתֽ ים ֲאֵחִר֔ ים ִה֣ ֱא ֲעַבְדֶּתם֙ ַוֽ ם ְוַסְרֶּת֗ ְלַבְבֶכ֑ם

ן ִתֵּת֖ א ֹ֥ ל ה ְוָהֲ֣אָדָמ֔ ר ָמָט֔ ְהֶי֣ה ְולֹא־ִיֽ ִים֙ ֶאת־ַהָּׁשַמ֨ ְוָעַצ֤ר ם ָּבֶכ֗ ַאף־ְיָי֜

ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ִלֵּבֽ ְוַדֵּבק י ְּבִמְצֹוֶתֽ ֵעיֵנֽינּו ָהֵאר : נ”א 3
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ם׃ ָלֶכֽ ן ֹנֵת֥ ֖ ְיָי ר ֲאֶׁש֥ ה ַהֹּטָב֔ ָהָאֶ֣רץ ֙ ֵמַעל ה ְמֵהָר֗ ֲאַבְדֶּת֣ם ַוֽ ֶאת־ְיבּוָלּ֑ה

ְלאֹות֙ ֹאָת֤ם ם ּוְקַׁשְרֶּת֨ ֶכ֑ם ְוַעל־ַנְפֿׁשְ ְלַבְבֶכ֖ם ַעל ֶּלה ֵא֔ י ֶאת־ְּדָבַר֣ ְוַׂשְמֶּתם֙

ְלַדֵּב֣ר ֶאת־ְּבֵניֶכ֖ם ֹאָת֛ם ם ְוִלַּמְדֶּת֥ ם׃ יֵניֶכֽ ֵעֽ ין ֵּב֥ ת ְלֽטֹוָטֹפ֖ ְוָה֥יּו ם ַעל־ֶיְדֶכ֔

ּוְכַתְבָּת֛ם ׃ ּוְבקּוֶמֽ ֖ ּֽוְבָׁשְכּֿבְ ֶר ַבֶּד֔ ֣ ּוְבֶלְכּֿתְ ֙ ְּבֵביֶת֨ ֤ ְּבִׁשְבּֿתְ ָּב֑ם

ַע֚ל ם ְבֵניֶכ֔ ִויֵמ֣י ְיֵמיֶכם֙ ִיְרּ֤בּו ַען ְלַמ֨ ׃ י ּוִבְׁשָעֶרֽ ֵּביֶת֖ ַעל־ְמזּו֥זֹות

ֶרץ׃ ַעל־ָהָאֽ ִים ַהָּׁשַמ֖ י ִּכיֵמ֥ ָלֶה֑ם ָלֵת֣ת ֵתיֶכ֖ם ֲאֹבֽ ַלֽ ֛ ְיָי ִנְׁשַּב֧ע ר ֲאֶׁש֨ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ

ְוָעׂ֨שּו ם ֲאֵלֶה֔ ַמְרָּת֣ ְוָאֽ ֙ ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵנ֤י ר ַּדֵּב֞ ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ֹ֥אֶמר טוַוּי במדבר

יל ְּפִת֥ ַהָּכָנ֖ ף ת ַעל־ִציִצ֥ ֛נּו ְ ְוָנֽ ֹרָת֑ם ְלֹדֽ ם ִבְגֵדיֶה֖ י ַעל־ַּכְנֵפ֥ ת ִציִצ֛ ם ָלֶה֥

ְיָי֔ ת ֣ ֶאת־ָּכל־ִמְצ ּוְזַכְרֶּתם֙ ֹא֗תֹו ּוְרִאיֶת֣ם ְלִציִצת֒ ָלֶכ֘ם ְוָהָי֣ה ֶלת׃ ְּתֵכֽ

ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ ם יֵניֶכ֔ ֵעֽ י ֲחֵר֣ ְוַאֽ ְלַבְבֶכם֙ י ֲחֵר֤ ַאֽ א־ָת֜תּורּו ֹֽ֨ ְול ֹאָת֑ם ם ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ

ים ְקֹדִׁש֖ ם ְהִייֶת֥ ִוֽ ָת֑י ָּכל־ִמְצ ֶאת ם ַוֲֽעִׂשיֶת֖ ֔רּו ִּתְזּֿכְ ְלַמַ֣ען ם׃ ֲחֵריֶהֽ ַאֽ ֹזִנ֖ים

ְה֥יֹות ִלֽ ִים ִמְצַר֔ ֵמֶאֶ֣רץ ֶאְתֶכם֙ הֹוֵצ֤אִתי ר ֲאֶׁש֨ ם ֵהיֶכ֗ ֽ ֱא ֣ ְיָי י ֲאִנ֞ ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֵלא

ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֱא ֥ ְיָי י ֲאִנ֖ ִהים ֱא ֵלֽ ָלֶכ֖ם

רם: בקול ”אמת” אומר הש”ץ

ְונֹוָרא ְוָנִעים ְוֶנְחָמד ְוָחִביב ְוָאהּוב ְוֶנֱאָמן ְוָיָׁשר ְוַקָּים ְוָנכֹון ְוַיִּציב ֱאֶמת

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ינּו ָעֵלֽ ַהֶּזה ַהָּדָבר ְוָיֶפה ְוטֹוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻתָּקן ְוַאִּדיר

ַקָּים הּוא ָודֹור ְלדֹור נּו: ִיְׁשֵעֽ ָמֵגן ַיֲעֹקב צּור נּו ַמְלֵּכֽ עֹוָלם ֵהי ֱא ֱאֶמת

ָחִיים ּוְדָבָריו ַקָּיֶֽמת: ָלַעד ֶוֱאמּוָנתֹו ּוַמְלכּותֹו ָנכֹון ְוִכְסאֹו ַקָּים ּוְׁשמֹו

ינּו ַעל־ֲאבֹוֵתֽ = עֹוָלִמים: ֵמי ּוְלעֹוֿלְ ָלַעד ְוֶנֱחָמִדים ֶנֱאָמִנים ְוַקָּיִמים

: י ֲעָבֶדֽ ִיְׂשָרֵאל ֶזֽ ַרע ָּכל־ּדֹורֹות ְוַעל ינּו ְוַעל־ּדֹורֹוֵתֽ ַעל־ָּבֵנֽינּו ינּו ְוָעֵלֽ

ֱאֶמת ָוֶעד ְלעֹוָלם ְוַקָּים טֹוב ָּדָבר ְוַעל־ָהַאֲחרֹוִנים ַעל־ָהִראׁשֹוִנים

= ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי הּוא ֶׁשַאָּתה ֱאֶמת ַיֲעבֹור: ְולֹא ֹחק ֶוֱאמּוָנה

נּו ּפֹוֵדֽ נּו ְיׁשּוָעֵתֽ צּור נּו ֵרֽ יֹוֿצְ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ּגֹוֵאל נּו ּגֹוֲאֵלֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֶל ֶמֽ נּו ַמְלֵּכֽ

: זּוָלֶתֽ עֹוד ִהים ֱא ֵאין ְׁשֶמֽ ֵמעֹוָלם נּו ּוַמִּציֵלֽ
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ַאֲחֵריֶהם ִלְבֵניֶהם יַע ּומֹוִׁשֽ ָמֵגן ֵמעֹוָלם הּוא ַאָּתה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֶעְזַרת

ַעד־ַאְפֵסי ְ ְוִצְדָק י ּוִמְׁשָּפֶטֽ מֹוָׁשֶבֽ עֹוָלם ְּברּום ָודֹור: ְּבָכל־ּדֹור

ַעל־ִלּבֹו: ָיִׂשים ּוְדָבֿרְ ְ ְותֹוָר י ְלִמְצֹוֶתֽ ֶׁשִּיְׁשַמע ִאיׁש ַאְׁשֵרי ֶרץ: ָאֽ

ַאָּתה ֱאֶמת ִריָבם: ָלִריב ִּגּבֹור ֶל ּוֶמֽ ְלַעֶּמֽ ָאדֹון הּוא ַאָּתה ֱאֶמת

יַע: ּומֹוִׁשֽ ּגֹוֵאל ֶל ֶמֽ נּו ָלֽ ֵאין י ּוִמַּבְלָעֶדֽ ַאֲחרֹון הּוא ְוַאָּתה ִראׁשֹון הּוא

ָּכל־ְּבכֹוֵריֶהם נּו: ְּפִדיָתֽ ֲעָבִדים ּוִמֵּבית ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ְּגַאְלָּתֽ ִים ִמִּמְצַרֽ

ְרָּת ֶהֱעַבֽ ִויִדיִדים ְעָּת ִטַּבֽ ְוֵזִדים ְעָּת ָּבַקֽ ְוַים־סּוף ְלָּת ָּגַאֽ ּוְבכֹוֿרְ ְגָּת ָהַרֽ

ֲאהּוִבים חּו ִׁשּֿבְ ַעל־זֹאת ר׃ נֹוָתֽ א ֹ֣ ל ם ֶה֗ ֵמ֝ ד ֶאָח֥ ֵריֶה֑ם ָצֽ ִים ַוְיַכּסּו־ַמ֥ קו תהלים

ְוהֹוָדאֹות ְּבָרכֹות 4ְוֻתְׁשָּבחֹות ִׁשירֹות ְזִמירֹות ְיִדיִדים נּו ְ ְוָנ ֵאל ְורֹוֲממּו

ְׁשָפִלים יַּה ּוַמְגִּבֽ ֵּגִאים ַמְׁשִּפיל ְונֹוָרא ָּגדֹול ָרם־ְוִנָּׂשא ַחי־ְוַקָּים ֵאל ְלֶמֶל

ָעם ַׁשּֿוְ ְּבֵעת ְלַעּמֹו ְועֹוֶנה ַּדִּלים ְועֹוֵזר ֲעָנִוים ּופֹוֶדה ֲאִסיִרים מֹוִציא

ּוְבֵני ֹמֶׁשה : ּוְמֹבָר הּוא ָּברּו ֶעְליֹון ְלֵאל ְּתִהּלֹות = כאן) (עומדים ֵאָליו:

ֻכָּלם: רּו ְוָאֿמְ ַרָּבה ְּבִׂשְמָחה ִׁשיָרה ָענּו ְל ִיְׂשָרֵאל

ֵׂשה ֹע֥ ת ֖ ְתִה א נֹוָר֥ ֶדׁש ַּבֹּק֑ ֶנְאָּד֣ר ָכה ָּכֹמ֖ י ִמ֥ ְיָי֔ ֵאִלם֙ ָּבֽ ָכה י־ָכֹמ֤ ִמֽ קהל: טו שמות

ֶלא׃ ֶפֽ

הֹודּו ֻּכָּלם ַיַֽחד ַהָּים ַעל־ְׂשַפת ְלִׁשְמ ְגאּוִלים חּו ִׁשּֿבְ ֲחָדָׁשה ִׁשיָרה ש”ץ:

רּו: ְוָאֿמְ יכּו ְוִהְמִלֽ

ד׃ ָוֶעֽ ְלֹעָל֥ם ֖ ִיְמ ֥ ְיָי קהל: טו שמות

ְוִיְׂשָרֵאל: ְיהּוָדה ֽ ִכְנֻאֿמֶ ּוְפֵדה ִיְׂשָרֵאל ְּבֶעְזַרת ֽקּוָמה ִיְׂשָרֵאל צּור =

ִיְׂשָרֵאל: ָּגַאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ְוִתְׁשָּבחֹות נ”א: 4
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J העמידה תפילת j

׃ ְּתִהָּלֶתֽ יד ַיִּג֥ י ּוִ֝פ֗ ִּתְפָּת֑ח ְׂשָפַת֣י נאֲאֹ֭דָני תהלים

ִיְצָחק ֵהי ֱא ַאְבָרָהם ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֲחָסִדים ּגֹוֵמל ֶעְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל ַיֲעֹקב ֵהי ֵוא

ַען ְלַמֽ ְבֵניֶהם ִלְבֵני גֹוֵאל ּוֵמִביא ָאבֹות ַחְסֵדי ְוזֹוֵכר ַהֹּכל ְוקֹוֵנה טֹוִבים

ְּבַאֲהָבה: ְׁשמֹו

ְלַמַעְנ ַהַחִּיים ְּבֵסֶפר נּו ְוָכְתֵבֽ ַּבַחִּיים ָחֵפץ ֶל ֶמֽ ְלַחִּיים נּו ָזְכֵרֽ בעשי”ת:

ַחִּיים: ִהים ֱא

ַאְבָרָהם: ָמֵגן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוָמֵגן: יַע ּומֹוִׁשֽ עֹוֵזר ֶל ֶמֽ

יַע: ְלהֹוִׁשֽ ַרב ַאָּתה ֵמִתים ְמַחֵּיה ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ִּגּבֹור ַאָּתה

אומרים: פסח של א’ יום מוסף עד עצרת שמיני של ממוסף

ַהּגֶׁשם ּומֹוִריד ָהֽרּוַח ַמִּׁשיב

נֹוְֿפִלים סֹוֵמ ַרִּבים ְּבַרֲחִמים ֵמִתים ְמַחֵּיה ֶסד ְּבֶחֽ ַחִּיים ְמַכְלֵּכל

ָכֽמֹו ִמי ָעָפר: ִליֵׁשֵני ֱאמּוָנתֹו ּוְמַקֵּים ֲאסּוִרים ּוַמִּתיר חֹוִלים ְורֹוֵפא

ְיׁשּוָעה: יַח ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ֶל ֶמֽ ָּל ּֽדֹוֶמה ּוִמי ְּגבּורֹות ַעל ַּבֽ

ְּבַרֲחִמים: ְלַחִּיים ְיצּוָריו זֹוֵכר ָהַרֲחִמים ַאב ָכֽמֹו ִמי בעשי”ת:

ַהֵּמִתים: ְמַחֵּיה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֵמִתים: ְלַהֲחיֹות ַאָּתה ְוֶנֱאָמן

G קדושה e

ַּכָּכתּוב ָמרֹום ִּבְׁשֵמי אֹותֹו ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים ְּכֵׁשם ָּבעֹוָלם ִׁשְמ ֶאת ְנַקֵּדׁש

ר׃ ְוָאַמ֔ ֶאל־ֶזה֙ ֶז֤ה א ָקָר֨ ְנִביֶא ַיד ַעל

ש”ץ:

ְּכבֹוֽדֹו׃ ֶרץ ָכל־ָהָא֖ א ֹ֥ ְמל ְצָב֑אֹות ֣ ְיָי ָק֖דֹוׁש ָק֛דֹוׁש ָק֧דֹוׁש וש”ץ: קהל

יֹאֵמרּו: ָּברּו ְלֻעָּמָתם ש”ץ:
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קֹוֽמֹו׃ ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי ָּב֥רּו וש”ץ: קהל

ֵלאֹמר: ָּכתּוב ָקְדֿׁשְ ּוְבִדְבֵרי ש”ץ:

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ר ָוֹ֝ד֗ ר ְלֹד֥ ִצּ֭יֹון ַהִ֣י ֱא ם עֹוָל֗ ְלֽ ְיָי֨ ֤ ִיְמ וש”ץ: קהל

ְוִׁשְבֲח ַנְקִּדיׁש ְ ְקֻדָּׁש ְנָצִחים ּוְלֵנַצח ָּגְדֶל ַנִּגיד ָודֹור ְלדֹור

ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֶמֶל ֵאל ִּכי ָוֶעד ְלעֹוָלם ָימּוׁש לֹא ִמִּפינּו ינּו ֵהֽ ֱא

אַּתָה ַהָּקדֹוׁש: ( ֶל ַהֶּמֽ בעשי”ת: *) *ָהֵאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָּתה: ַאֽ

חוֹנֵן...

ש”ץ:

ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶּסֽ ְיַהֲללּו יֹום ְּבָכל ּוְקדֹוִׁשים ָקדֹוׁש ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש ַאָּתה

ַהָּקדֹוׁש: ( ֶל ַהֶּמֽ בעשי”ת: *) *ָהֵאל ְיָי

ֵּדָעה ִּביָנה ֵמִאּֿתְ ְוָחֵּנֽנּו ִּביָנה ֶלֱאנֹוׁש ּוְמַלֵּמד ַעת ַּדֽ ְלָאָדם חֹוֵנן ַאָּתה

ַעת: ַהָּדֽ חֹוֵנן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְוַהְׂשֵּכל:

ִבְתׁשּוָבה נּו ְוַהֲחִזיֵרֽ ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ נּו ֵבֽ ְוָקֿרְ ְלתֹוָרֶתֽ ינּו ָאִבֽ נּו ֲהִׁשיֵבֽ

ִּבְתׁשּוָבה: ָהרֹוֶצה ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ְלָפֶנֽי ְׁשֵלָמה

ַח ְוסֹוֵלֽ מֹוֵחל ִּכי ְענּו ָפָׁשֽ ִּכי נּו ַמְלֵּכֽ נּו ָלֽ ְמַחל אנּו ָחָטֽ ִּכי ינּו ָאִבֽ נּו ָלֽ ְסַלח

ִלְסֽלֹוַח: ַהַּמְרֶּבה ַחּנּון ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָּתה: ַאֽ

ָּתה: ַאֽ ָחָזק גֹוֵאל ִּכי ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ ְמֵהָרה נּו ּוְגָאֵלֽ נּו ִריֵבֽ ְוִריָבה ְבָעְנֵיֽנּו ְרֵאה

ִיְׂשָרֵאל: ּגֹוֵאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו

”עננו”: בחזרתו אומר הש”ץ ציבור בתענית

נּו ִרְׁשֵעֽ ֶאל ֶפן ֵּתֽ ַאל ֲאָנְֽחנּו ְגדֹוָלה ְבָצָרה ִּכי נּו ַּתֲעִניֵתֽ צֹום ְּביֹום ֲעֵנֽנּו ְיָי ֲעֵנֽנּו

ְיִהי נּו ְלַׁשְוָעֵתֽ ָקרֹוב ָנא ֱהֵיה נּו: ִחָּנֵתֽ ִמּֿתְ ִּתְתַעַּלם ְוַאל ּנּו ִמֶּמֽ ָּפֶנֽי ַּתְסֵּתר ְוַאל

אּו ֶרם־ִיְקָר֖ ֶטֽ ְוָהָי֥ה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַּכָּדָבר ֲעֵנֽנּו י ֵאֶלֽ ִנְקָרא ֶרם ֶטֽ נּו ְלַנֲחֵמֽ ַחְסּֿדְ ָנא סה ישעיה

ּפֹוֶדה ָצָרה ְּבֵעת ָהעֹוֶנה ְיָי ַאָּתה ִּכי ע׃ ֶאְׁשָמֽ י ֲאִנ֥ ַוֽ ים ִר֖ ְמַדּֿבְ ם ֵה֥ ֛עֹוד ֶאֱעֶנ֑ה ֲאִנ֣י ַוֽ

ָצָרה: ְּבֵעת ָהעֹוֶנה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְוצּוָקה: ָצָרה ֵעת ְּבָכל ּוַמִּציל
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ְרפּוָאה ְוַהֲעֵלה ָּתה ַאֽ נּו ְתִהָּלֵתֽ ִּכי ָעה ְוִנָּוֵׁשֽ נּו הֹוִׁשיֵעֽ ְוֵנָרֵפא ְיָי נּו ְרָפֵאֽ

ָּברּו ָּתה: ַאֽ ְוַרֲחָמן ֶנֱאָמן רֹוֵפא ֶל ֶמֽ ֵאל ִּכי 5 ינּו ַמּכֹוֵתֽ ְלָכל ְׁשֵלָמה

ִיְׂשָרֵאל: ַעּמֹו חֹוֵלי רֹוֵפא ְיָי ַאָּתה

ְלטֹוָבה ְתבּוָאָתּה ִמיֵני ָּכל ְוֶאת ַהּזֹאת ַהָּׁשָנה ֶאת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ינּו ָעֵלֽ ָּבֵר

ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ְּבָרָכה) בקיץ: ) ִלְבָרָכה) ּוָמָטר ַטל בחורף: )6 ְוֵתן

ְמָבֵר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ַהּטֹובֹות: ַּכָּׁשִנים נּו ֵתֽ ְׁשנ ּוָבֵר ִמּטּוֶבֽ נּו ֵעֽ ְוַׂשּֿבְ

ַהָּׁשִנים:

ַיַֽחד נּו ֵצֽ ְוַקּֿבְ ינּו ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְלַקֵּבץ ֵנס ְוָׂשא נּו ְלֵחרּוֵתֽ ָּגדֹול ְּבׁשֹוָפר ְּתַקע

ִיְׂשָרֵאל: ַעּמֹו ִנְדֵחי ְמַקֵּבץ, ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֶרץ: ָהָאֽ ַּכְנפֹות ֵמַאְרַּבע

ַוֲאָנָחה ָיגֹון ּנּו ִמֶּמֽ ְוָהֵסר ִחָּלה ְּכַבּֿתְ ינּו ְויֹוֲעֵצֽ ְּכָבִראׁשֹוָנה ינּו ׁשֹוְֿפֵטֽ יָבה ָהִׁשֽ

ָּברּו ַּבִּמְׁשָּפט: נּו ֵקֽ ְוַצּֿדְ ּוְבַרֲחִמים ֶסד ְּבֶחֽ ְלַבּֿדְ ְיָי ַאָּתה ינּו ָעֵלֽ ּוְמלֹו

ַהִּמְׁשָּפט): ֶל ַהֶּמֽ בעשי”ת: *) ּוִמְׁשָּפט ְצָדָקה אֹוֵהב ֶל *ֶמֽ ְיָי ַאָּתה

ַעּֿמְ ֵבי אֹוֿיְ ְוָכל דּו יֹאֵבֽ ַגע ְּכֶרֽ ָהִּמיִנים ְוָכל ִתְקָוה ְּתִהי ַאל ַלְמֻׁשָּמִדים

יַע ְוַתְכִנֽ ּוְתַמֵּגר ּוְתַׁשֵּבר ְתַעֵּקר ְמֵהָרה ָזדֹון ּוַמְלכּות תּו ִיָּכֵרֽ ְמֵהָרה

ֵזִדים׃ יַע ּוַמְכִנֽ ִבים ֹאֿיְ ׁשֹוֵבר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ינּו: ְבָיֵמֽ ִּבְמֵהָרה

ְּפֵליַטת ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ִזְקֵני ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ַהַּצִּדיִקים ַעל

טֹוב ָׂשָכר ְוֵתן ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי י ַרֲחֶמֽ ֶיֱהמּו ינּו ְוָעֵלֽ ֶדק ַהֶּצֽ ֵּגֵרי ְוַעל סֹוְֿפֵריֶהם

ִּכי ֵנבֹוׁש לֹא ּוְלעֹוָלם ִעָּמֶהם נּו ֶחְלֵקֽ ְוִׂשים ֶּבֱאֶמת ְּבִׁשְמ ִחים ַהּבֹוֿטְ ְלֹכל

ַלַּצִּדיִקים: ּוִמְבָטח ִמְׁשָען ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְחנּו: ָּבָטֽ ְב

ליחיד: תפילה 5

ַהּנֶפׁש ְרפּוַאת ִים ַהָּׁשַמֽ ִמן ְׁשֵלָמה ְרפּוָאה ְמֵהָרה ֶׁשִּתְׁשַלח ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ִויִהי

ִיְׂשָרֵאל: חֹוֵלי ְׁשָאר ְּבתֹו ( פב”פ ) ְלחֹוֶלה ַהּגּוף ּוְרפּוַאת

אומרים בחו”ל לפסח. א’ יום מוסף עד מרחשבן מז’ לברכה” ומטר ”טל אומרים ישראל בארץ 6

לפסח. א’ יום עד מעוברת) שנה (דצמבר-5 דדצמבר-4 מערבית
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ּוְבֵנה ְרָּת ִּדַּבֽ ַּכֲאֶׁשר ְּבתֹוָכּה ְוִתְׁשּכֹון ָּתׁשּוב ְּבַרֲחִמים ִעיֿרְ ִם ְוִלירּוָׁשַלֽ

ָּברּו ָּתִכין: ְלתֹוָכּה ְמֵהָרה ָדִוד ְוִכֵּסא עֹוָלם ִּבְנַין ינּו ְּבָיֵמֽ ְּבָקרֹוב אֹוָתּה

ִם: ְירּוָׁשָלֽ ּבֹוֵנה ְיָי ַאָּתה

ִּכי ִּביׁשּוָעֶתֽ ָּתרּום ְוַקְרנֹו יַח ַתְצִמֽ ְמֵהָרה ַעְבּֿדְ ָּדִוד ַמח ֶצֽ ֶאת

ְיׁשּוָעה: ֶרן ֶקֽ יַח, ַמְצִמֽ ְיָי ַאָּתה ָּברּו ַהּיֹום: ָּכל ינּו ִקִּוֽ ְ ִליׁשּוָע

ֶאת ּוְבָרצֹון ְּבַרֲחִמים ְוַקֵּבל ינּו ָעֵלֽ ְוַרֵחם חּוס ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו קֹוֵלֽ ְׁשַמע

ֵריָקם נּו ַמְלֵּכֽ ָפֶנֽי ּוִמּֿלְ ָּתה ַאֽ ְוַתֲחנּוִנים ְּתִפּלֹות ׁשֹוֵמַע ֵאל ִּכי נּו ְּתִפָּלֵתֽ

ַאָּתה ָּברּו ְּבַרֲחִמים: ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ְּתִפַּלת ַע ׁשֹוֵמֽ ַאָּתה ִּכי נּו ְּתִׁשיֵבֽ ַאל

ְּתִפָּלה: ַע ׁשֹוֵמֽ ְיָי

ִלְדִביר ָהֲעבֹוָדה ְוָהֵׁשב ּוִבְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְּבַעּֿמְ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְרֵצה

ּוְתִהי ְּבָרצֹון ְתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ְמֵהָרה ּוְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְוִאֵּׁשי : ֵּביֶתֽ

: ַעֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹוַדת ָּתִמיד ְלָרצֹון

המועד: וחול חודש בראש

ְוִיָּזֵכר ְוִיָּפֵקד ְוִיָּׁשַמע ְוֵיָרֶצה ְוֵיָרֶאה ְוַיִּגיַע ְוָיבֹא ַיֲעֶלה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא
ִם ְירּוָׁשַלֽ ְוִזְכרֹון ַעְבֶּדֽ ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ְוִזְכרֹון ינּו ֲאבֹוֵתֽ ְוִזְכרֹון ּוִפְקּדֹוֵנֽנּו ִזְכרֹוֵנֽנּו

ּוְלֵחן ּוְלטֹוָבה ִלְפֵליָטה ְלָפֶני ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ָּכל ְוִזְכרֹון ָקְדֶׁשֽ ִעיר

ְּביֹום ּוְלָׁשלֹום ּוְלַחִּיים ּוְלַרֲחִמים ֶסד ּוְלֶחֽ

ַהֻּסּכֹות ַחג ַהַּמצֹות ַחג ֶדׁש ַהֹחֽ רֹאׁש

ְלַחִּיים בֹו נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִלְבָרָכה בֹו נּו ּוָפְקֵדֽ ְלטֹוָבה ּבֹו ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ּנּו ָזְכֵרֽ ַהֶּזה

ִּכי ֵעיֵנֽינּו י ֵאֶלֽ ִּכי נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ָעֵלֽ ְוַרֵחם ְוָחֵּננּו חּוס ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָעה ּוִבְדַבר

ָּתה: ַאֽ ְוַרחּום ַחּנּון ֶל ֶמֽ ֵאל

ְׁשִכיָנתֹו ַהַּמֲחִזיר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְּבַרֲחִמים: ְלִצּיֹון ְּבׁשּוְֿב ֵעיֵנֽינּו ְוֶתֱחֶזֽיָנה

ְלִצּיֹון:
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דרבנן: מודים הש”ץ– בחזרת

ְיָי הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ְּבֵראִׁשית: יֹוֵצר נּו ֵרֽ יֹוֿצְ ָּבָׂשר ָכל

ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ְוהֹוָדאֹות ְּבָרכֹות

נּו: ְוִקַּיְמָּתֽ נּו ֶׁשֶהֱחִייָתֽ ַעל ְוַהָּקדֹוׁש

ְוֶתֱאסֹוף נּו ֵמֽ ּוְתַקּֿיְ ְּתַחֵּיֽנּו ֵּכן

ִלְׁשֹמר ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצֹרת ינּו ָּגֻלּיֹוֵתֽ

ּוְלָעְבּֿדְ ְרֹצֶנֽ  ְוַלֲעׂשֹות י ֻחֶּקֽ

ָל מֹוִדים נּו ֶׁשָאֽ ַעל ָׁשֵלם ְּבֵלָבב

ַההֹוָדאֹות: ֵאל ָּברּו

הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָמֵגן ַחֵּיֽינּו צּור ָוֶעד ְלעֹוָלם

ָודֹור: ְלדֹור הּוא ַאָּתה נּו ִיְׁשֵעֽ

ַעל ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר ְּל נֹוֶדה

ְוַעל ְּבָיֶדֽ סּוִרים ַהּֿמְ ַחֵּיֽינּו

ְוַעל ָל קּודֹות ַהּֿפְ ינּו ִנְׁשמֹוֵתֽ

ְוַעל נּו ִעָּמֽ יֹום ָכל ֶׁשּֿבְ י ִנֶּסֽ

ֵעת ָכל ֶׁשּֿבְ י ְוטֹובֹוֶתֽ י אֹוֶתֽ ִנְפֿלְ

ִּכי ַהּטֹוב ִים: ְוָצֳהָרֽ ֶקר ָוֹבֽ ֶרב ֶעֽ

לֹא ִּכי ַרֵחם ְוַהֿמְ י ַרֲחֶמֽ ָכלּו לֹא

: ָל ינּו ִקִוֽ ֵמעֹוָלם י ֲחָסֶדֽ ּמּו ַתֽ

יָת ֶׁשָעִׂשֽ ַהִּמְלָחמֹות ְוַעל ׁשּועֹות ַהּֿתְ ְוַעל בּורֹות ַהּֿגְ ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהִּנִּסים ַעל
ַהֶּזה: ַמן ַּבּֿזְ ָהֵהם ַּבָּיִמים ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ

ֹּכֵהן יֹוָחָנן ֶּבן ַמִּתְתָיֽהּו ִּביֵמי בחנוכה:

ָיָון ַמְלכּות ָדה ְּכֶׁשָעֿמְ ּוָבָניו ַחְׁשֹמַני ָּגדֹול

ּתֹוָרֶתֽ ְלַהְׁשִּכיָחם ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ַעל ָׁשָעה ָהֿרְ

י ְּבַרֲחֶמֽ ְוַאָּתה : ְרצֹוֶנֽ  ֵמֻחֵּקי ּוְלַהֲעִביָרם

ֶאת ְבָּת ַרֽ ָצָרָתם ְּבֵעת ָלֶהם ְדָּת ָעַמֽ ָהַרִּבים

ִנְקָמָתם: ֶאת ְמָּת ָנַקֽ ִּדיָנם ֶאת ְנָּת ַּדֽ ִריָבם

ְּבַיד ְוַרִּבים ַחָּלִׁשים ְּבַיד ִּגּבֹוִרים ְרָּת ָמַסֽ

ְּבַיד ּוְרָׁשִעים ְטהֹוִרים ְּבַיד ּוְטֵמִאים ְמַעִּטים

ּוְל : תֹוָרֶתֽ ֵקי עֹוֿסְ ְּבַיד ְוֵזִדים ַצִּדיִקים

ּוְלַעּֿמְ ְּבעֹוָלֶמֽ ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֵׁשם יָת ָעִׂשֽ

ְּכַהּיֹום ּוֻפְרָקן ְגדֹוָלה ְּתׁשּוָעה יָת ָעִׂשֽ ִיְׂשָרֵאל

ּוִפּנּו ֵּביֶתֽ ִלְדִביר ָבֶנֽי אּו ָּבֽ ַּכ ַחר ְוַאֽ ַהֶּזה:

ָמְרֳּדַכי ִּביֵמי בפורים:

ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן ְוִֶאְסֵּתר

ָהָמן ֲעֵליֶהם ְּכֶׁשָעַמד

ג) (אסתר ִּבֵּקׁש ָהָרָׁשע

ּוְלַאֵּב֣ד ג ֲהֹר֣ ַלֽ יד ְלַהְׁשִמ֡

ַער ִמַּנ֨ הּוִדים ּֿיְ ֶאת־ָּכל־ַה֠

ְּב֣יֹום ְוָנִׁשים֙ ַט֤ף ן ְוַעד־ָזֵק֨

ֶדׁש ְלֹח֥ ָעָׂש֛ר ה ִּבְׁשלֹוָׁש֥ ד ֶאָח֔

ֶדׁש הּוא־ֹח֣ ר ְׁשֵנים־ָעָׂש֖

ְוַאָּתה ָלֽבֹוז׃ ּוְׁשָלָל֖ם ֲאָד֑ר

ְרָּת ֵהַפֽ ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ

ֶאת ְוִקְלַקְלָּת ֲעָצתֹו ֶאת
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יקּו ְוִהְדִלֽ ִמְקָּדֶׁשֽ ֶאת ְוִטֲהרּו ֵהיָכֶלֽ ֶאת

ְיֵמי ְׁשמֹוַנת ְוָקְֿבעּו ֶׁשֽ ָקּֿדְ ְּבַחְצרֹות ֵנרֹות

ַהָּגדֹול: ְלִׁשְמ ְלַהֵּלל ְלהֹודֹות ּלּו ֵאֽ ֲחֻנָּכה

ְּגמּולֹו ַוֲהֵׁשֽבֹוָת ַמֲחַׁשְבּתֹו

ְוֶאת אֹותֹו ְוָתלּו ְּברֹאׁשֹו

ָהֵעץ: ַעל ָּבָניו

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָּתִמיד נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ְוִיְתרֹוַמם ִיְתָּבַר ֻּכָּלם ְוַעל

: ְבִריֶתֽ ְּבֵני טֹוִבים ְלַחִּיים ּוְכתֹוב בעשי”ת:

נּו ְוֶעְזָרֵתֽ נּו ְיׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל ֶּבֱאֶמת ִׁשְמ ֶאת ִויַהֲללּו ָלה ֶּסֽ יֹוֽדּו ַהַחִּיים ְוָכל

ְלהֹודֹות: ָנֶאה ּוְל ִׁשְמ ַהּטֹוב ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶסֽ

הקהל: את מברכים הם כוהנים, יש אם ישראל בארץ הש”ץ בחזרת

אחד: כהן רק כשיש זה פרק מדלגים

תּוָבה ַהּֿכְ ַּבּתֹוָרה ֶׁשת ֻׁשֶּלֽ ַהֿמְ ָרָכה ַּבּֿבְ נּו ָּבֲרֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ש”ץ:

ֹּכֲהִנים, ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִמִּפי ָהֲאמּוָרה ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל

ָּכָאמּור: ְקדֹוֶׁשֽ ַעם וקהל: ש”ץ

ַאֲהֹרן ֶׁשל ִּבְקֻדָּׁשתֹו נּו ִקְּדָׁשֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו כהנים:

ְּבַאֲהָבה: ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ֶאת ְלָבֵר ְוִצָּוֽנּו

יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨ ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ ְיָבֽ ו במדבר

ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨

ינּו ָעֵלֽ ֶּׁשָּגַזֽ ְרָּת ַמה ינּו ָעִׂשֽ ָהעֹוָלם ִרּבֹון כהנים:

נּו: ִהְבַטְחָּתֽ ַּכֲאֶׁשר נּו ִעָּמֽ ֲעֵׂשה ַאָּתה ַאף

ּוָבֵר֤ ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֗ ֜ ָקְדְׁש ִמְּמ֨עֹון יָפה֩ ַהְׁשִק֩

ר ֲאֶׁש֥ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ ְוֵאת֙ ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֔ ֙ ת־ַעְּמ ֶאֽ

ֶאֶ֛רץ ינּו ֲאֹבֵת֔ ַלֽ ֙ ְעָּת ִנְׁשַּב֨ ֲאֶׁש֤ר ַּכֽ ָל֑נּו ָּתה ָנַת֖

ׁש׃ ּוְדָבֽ ָחָל֖ב ת ָזַב֥

ׁשֹוֵכן ַּבָּמרֹום ַאִּדיר קהל:

ְוִׁשְמ ָׁשלֹום ַאָּתה ִּבְגבּוָרה

ֶׁשָּתִׂשים ָרצֹון ְיִהי ָׁשלֹום:

ֵּבית ַעְּמ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ

ּוְבָרָכה ַחִּיים ִיְׂשָרֵאל

ָׁשלֹום: ֶרת ְלִמְׁשֶמֽ
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כהנים: אין עם בא”י או בחו”ל הש”ץ בחזרת

ְיֵדי ַעל ַהְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה ֶׁשת ַהְמֻׁשֶּלֽ ָרָכה ַּבּֿבְ נּו ָּבֲרֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ָּכָאמּור: ְקדֹוֶׁשֽ ַעם ֹּכֲהִנים ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִמִּפי ָהֲאמּוָרה ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ ְיָבֽ

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨

ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַרֲחִמים ֶסד ָוֶחֽ ֵחן ּוְבָרָכה טֹוָבה ָׁשלֹום ִׂשים

נּו ָלֽ ָּת ָנַתֽ ָּפֶנֽי ְבאֹור ִּכי ָּפֶנֽי ְּבאֹור ְּכֶאָחד נּו ֻּכָּלֽ ינּו ָאִבֽ נּו ָּבֲרֵכֽ : ַעֶּמֽ

ְוַחִּיים ְוַרֲחִמים ּוְבָרָכה ּוְצָדָקה ֶסד ֶחֽ ְוַאֲהַבת ַחִּיים ּתֹוַרת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָׁשָעה ּוְבָכל ֵעת ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמ ֶאת ְלָבֵר ְּבֵעיֶנֽי ְוטֹוב ְוָׁשלֹום:

: ִּבְׁשלֹוֶמֽ
טֹוָבה ּוַפְרָנָסה ְוָׁשלֹום ְּבָרָכה ַחִּיים ֶפר ְּבֵסֽ בעשי”ת:

ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ְוָכל נּו ָאֽ ְלָפֶנֽי ְוִנָּכֵתב ִנָּזֵכר

ַהָּׁשלֹום: עֹוֵׂשה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוְלָׁשלֹום: ְלַחִּיים

ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַעּמֹו ֶאת ָבֵר ַהֿמְ

ַּבָּׁשלֹום: ִיְׂשָרֵאל

ִתּדֹום ַנְפִׁשי ַלי ְוִלְמַקֿלְ ִמְרָמה ִמַּדֵּבר ּוְׂשָפַתי ֵמָרע ְלׁשֹוִני ְנֹצר ַהי ֱא

ִּתְרּדֹוף י ּוְבִמְצֹוֶתֽ ְּבתֹוָרֶתֽ ִלִּבי ְּפַתח ִּתְהֶיה: ַלֹּכל ֶּכָעָפר ְוַנְפִׁשי

ַמֲחַׁשְבָתם: ְוַקְלֵקל ֲעָצָתם ָהֵפר ְמֵהָרה ָרָעה ָעַלי ַהחֹוְׁשִבים ְוֹכל ַנְפִׁשי:

ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְיִמיֶנֽ  ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה

ְלָר֨צֹון ְה֥יּו ִיֽ  ִני׃ ֲעֵנֽ ַוֽ ֣ יֿנְ ְיִמֽ יָעה ֽהֹוִׁש֖ ְיִדיֶד֑י ֥צּון ֿלְ ֵיָחֽ ְלַ֭מַען : סּתֹוָרֶתֽ תהלים
יט תהלים

הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה י׃ ֲאִלֽ ְוֹגֽ י צּוִר֥ ָי֗ ְי֜ ְלָפֶנ֑י י ִלִּב֣ ְוֶהְג֣יֹון י ִאְמֵרי־ִפ֡

ָאֵמן: ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה

ִּבְמֵהָרה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשִיָּבֶנה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוִא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ּוְכָׁשִנים עֹוָלם ִּכיֵמי ְּבִיְרָאה ַנֲעָבְד ְוָׁשם : ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן ינּו ְבָיֵמֽ

ִנּֽיֹות׃ ַקְדֹמֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ם עֹוָל֔ ִּכיֵמ֣י ִוירּוָׁשָלִ֑ם ה ְיהּוָד֖ ת ִמְנַח֥ ְיָי֔ ַלֽ ָבה֙ ֿרְ ְוָעֽ גַקְדֹמִנּיֹות: מלאכי
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”הלל” אומרים חודש וראש חנוכה, המועד, בחול

252 עמ’ מלכנו” ”אבינו אומרים בעשי”ת

40 עמ’ ”תחנון” אומרים בחול ה’ וביום ב’ ביום

43 עמ’ פניהם על נופלים ו’ ד’ ג’ א’ ביום

45 עמ’ קדיש אומרים תחנון בהם שאין חול בימי

J הלולב נטילת j

הלל: לפני בסוכת

ַעל ְוִצָּונּו ָתיו, ְּבִמְצ ִקְּדָׁשנּו ֲאֶׁשר ָלם, ָהע ֶמֶל ֵהינּו ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

לּוָלב: ְנִטיַלת

שהחיינו: גם מברך סוכת של ראשון ביום

ַהֶּזה: ַלְזַמן ְוִהִּגיָענּו ְוִקְּיָמנּו ֶׁשֶהֱחָינּו ָלם, ָהע ֶמֶל ֵהינּו ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

J הלל  j

ומברכים: חוזרים כך ואחר ”אמן” אומר הקהל רם, בקול הברכה אומר החזן

ִלְקרֹא ְוִצָּוֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו נּו ָׁשֽ ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהַהֵּלל: ֶאת

ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ ְיָי׃ ם ֶאת־ֵׁש֥ ֲל֗לּו ַהֽ֝ ֑ ְיָי י ַעְבֵד֣ ֲללּו ַ֖הֽ ֲללּוָיּ֨ה ַהֽ קיג תהלים

ַעל־ָּכל־ּגֹוִי֥ם ם ָר֖ ְיָי׃ ֵׁש֣ם ל ֻהָּל֗ ְמ֝ ַעד־ְמבֹו֑אֹו ֶמׁש ִמִּמְזַרח־ֶׁש֥ ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ

י ַהַּמְׁשִּפיִל֥ ֶבת׃ ָלָׁשֽ י ַהַּמְגִּביִה֥ ֵה֑ינּו ֱא ֣ ְיָי ַּכֽ ִמ֭י ְּכבֹוֽדֹו׃ ַהָּׁשַמִ֣ים ַע֖ל ֑ ְיָי

ֶאְבֽיֹון׃ ים ָיִר֥ ת ַאְׁשֹּפ֗ ֵמֽ֝ ָּד֑ל ָעָפ֣ר ֵמֽ י ְמִקיִמ֣ ֶרץ׃ ּוָבָאֽ ִים ַּבָּׁשַמ֥ ִלְר֑אֹות

ם־ַהָּבִנ֥ים ֵאֽ ִית ַהַּב֗ ֶרת ֲעֶק֬ י ֽמֹוִׁשיִב֨ ַעּֽמֹו׃ י ְנִדיֵב֥ ם ִע֝֗ ים ִעם־ְנִדיִב֑ י ְלֽהֹוִׁשיִב֥

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ה ֵמָח֗ ְׂש֜

ְלָקְדׁ֑שֹו ְיהּוָד֣ה ָת֣ה ֿיְ ָהֽ ז׃ ֵעֽ ֵמַע֥ם ב ַיֲֽ֝עֹק֗ ית ֵּב֥ ִים ִמִּמְצָר֑ ִיְׂשָרֵא֣ל ְּבֵצ֣את קיד תהלים

֣דּו ֿקְ ָרֽ ָהִרים ֶה֣֭ ְלָאֽחֹור׃ ב ִיֹּס֥ ן ַּיְרֵּד֗ ַה֝ ַוָּיֹנ֑ס ָאה ָר֭ ַהָּי֣ם יו׃ לֹוָתֽ ַמְמֿׁשְ ל ִיְׂ֝שָרֵא֗

ְלָאֽחֹור׃ ב ִּתֹּס֥ ן ַּיְרֵּד֗ ַה֝ ָת֑נּוס י ִּכ֣ ַהָּ֭ים ֣ ַמה־ְּל אן׃ ֹֽ ִּכְבֵני־צ ְּגָ֝ב֗עֹות ְכֵאיִל֑ים
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ָאֶ֑רץ ֣חּוִלי ָא֭דֹון ִמִּלְפֵנ֣י אן׃ ֹֽ ִּכְבֵני־צ ְּגָ֝ב֗עֹות ְכֵאיִל֑ים ֣דּו ִּתְרֿקְ ָהִרים ֶה֣֭

ִים׃ נֹו־ָמֽ ְלַמְעֿיְ יׁש ָּלִמ֗ ַח֝ ֲאַגם־ָמִ֑ים ַ֖הּצּור י ְֿפִכ֣ ַהֹהֽ ב׃ ַיֲֽעֹקֽ ֱא֣לֹוַּה י ִּלְפֵנ֗ ִמ֝

פסח: של האחרונים ובימים חודש בראש זו פרק מדלג

ָלָּ֭מה ׃ ַעל־ֲאִמֶּתֽ ְסְּד֗ ַעל־ַח֝ ָּכ֑בֹוד ֵּת֣ן ְלִׁ֭שְמ י ִּכ֣ נּו ָל֥֫ א ֹ֪ ל ְיָי֘ ָל֥נּו א ֹ֤ קטול תהלים

ה׃ ָעָׂשֽ ֲאֶׁשר־ָחֵפ֣ץ ֹּכ֭ל ַבָּׁשָמִ֑ים ינּו ֵה֥ ֵוֽא ם׃ ֵהיֶהֽ ֽ ֱא א ַאֵּיה־ָנ֝֗ ַהּגֹוִי֑ם ֣רּו אֿמְ ֹֽ י

ם ֶה֗ ָל֝ ֥ ִים ֵעיַנ ְיַדֵּב֑רּו א ֹ֣ ְול ֶּפ֣ה־ָלֶ֭הם ם׃ ָאָדֽ י ְיֵד֣ ה ֲעֵׂש֗ ַמֽ֝ ְוָזָה֑ב ֶּכֶ֣סף ֲעַ֭צֵּביֶהם

א ֹ֬ ְול ְיֵדיֶה֤ם ְיִריֽחּון׃ א ֹ֣ ְול ם ֶה֗ ָל֝ ף ַא֥ ִיְׁשָמ֑עּו א ֹ֣ ְול ָלֶ֭הם ֣ ִים ָאְזַנ ִיְרֽאּו׃ א ֹ֣ ְול

ֹּכ֭ל ֵׂשיֶה֑ם ֹעֽ ְה֣יּו ִיֽ ְּכ֭מֹוֶהם ִּבְגרֹוָנֽם׃ א־ֶיְ֝הּ֗גּו ֹֽ ל ְיַהֵּל֑כּו א ֹ֣ ְול ְגֵליֶהם ַר֭ ְיִמיׁ֗שּון

ִּבְט֣חּו ֲהֹרן ַאֽ֭ ֵּב֣ית ֽהּוא׃ ִגָּנ֣ם ּוָמֽ ם ֶעְזָר֖ ֑ ַּבְיָי ְּבַט֣ח ִיְׂ֭שָרֵאל ם׃ ָּבֶהֽ ֲאֶׁשר־ֹּבֵטַ֣ח

ֽהּוא׃ ִגָּנ֣ם ּוָמֽ ם ֶעְזָר֖ ֑ ַבְיָי ִּבְט֣חּו ָי ְי֖ ִיְרֵא֣י ֽהּוא׃ ִגָּנ֣ם ּוָמֽ ם ֶעְזָר֖ ֑ ַבְיָי

ְיָ֭בֵר ן׃ ֲהֹרֽ ַאֽ ית ֶאת־ֵּב֥ ְיָ֝בֵר֗ ִיְׂשָרֵא֑ל ֶאת־ֵּב֣ית ְיָ֭בֵר ֵר֥ ְיָב֫ ְזָכָר֪נּו קטוְיָי֘ תהלים

ם׃ ְוַעל־ְּבֵניֶכֽ ם ֵליֶכ֗ ֲע֝ ֲעֵליֶכ֑ם ֣ ְיָי ֹיֵס֣ף ים׃ ֹדִלֽ ִעם־ַהּֿגְ ים ַטִּנ֗ ּֿקְ ַה֝ ֑ ְיָי ִיְרֵא֣י

ן ָנַת֥ ֶרץ ְוָ֝הָא֗ ֑ ַלְיָי ָׁשַמִ֣ים ַ֖הָּׁשַמִ֣ים ֶרץ׃ ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝ ֑ ַלְיָי ַאֶּ֭תם ים ְּברּוִכ֣

ֵר֤ ְנָב֘ ֲאַנְ֤חנּו ַוֽ ה׃ דּוָמֽ י ֵד֥ ֿרְ ָּכל־ֹיֽ א ֹ֗ ְו֝ל ֲללּוָיּ֑ה ְיַהֽ ים א־ַהֵּמִת֥ ֹֽ ל ם׃ ִלְבֵני־ָאָדֽ

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ם ְוַעד־עֹוָל֗ ה ַעָּת֥ ֵמֽ ּה ָי֗

פסח: של האחרונים ובימים חודש בראש זו פרק מדלג

א׃ ֶאְקָרֽ י ּוְבָיַמ֥ ִל֑י ָאְז֣נֹו י־ִהָּט֣ה ִּכֽ ֲחנּוָנֽי׃ ַּתֽ י ֶאת־֝קֹוִל֗ ֑ ְיָי ע י־ִיְׁשַמ֥ ִּכֽ קטזָאַ֭הְבִּתי תהלים

֥ ם־ְיָי ּוְבֵׁשֽ א׃ ֶאְמָצֽ ְוָי֣גֹון ה ָצָר֖ ְמָצ֑אּוִני ְׁש֣אֹול ּוְמָצֵר֣י ֶות ֶחְבֵלי־ָמ֗ ֲאָפ֤פּוִני

ֹׁשֵמ֣ר ם׃ ְמַרֵחֽ ֵה֣ינּו ֵו֖א יק ְוַצִּד֑ ֣ ְיָי ַחּ֣נּון י׃ ַנְפִׁשֽ ה ָט֥ ַמּֿלְ ָי֗ ְי֜ ָּנ֥ה ָאֽ ֶאְקָר֑א

ְיִכי׃ ָעָלֽ ל ָּגַמ֥ ָי֗ ְי֜ י ִּכ֥ ִלְמנּוָחְ֑יִכי ַנְ֭פִׁשי י ׁשּוִב֣ יַע׃ ְיהֹוִׁשֽ ְוִל֣י י ִת֗ ַּד֝ ֑ ְיָי ְּפָתאִי֣ם

ְתַהֵּל ֶאֽ֭ ִחי׃ ִמֶּדֽ י ֶאת־ַרְגִל֥ ִמן־ִּדְמָע֑ה ֶאת־ֵעיִנ֥י ֶות ָּמ֥ ִמ֫ י ַנְפִׁש֗ ְצָּת ִחַּל֨ י ִּכ֤

ֲאִ֭ני ד׃ ְמֹאֽ ָעִנ֥יִתי י ִנ֗ ֲא֝ ֲאַדֵּב֑ר י ִּכ֥ ֱאַמְנִּתי ֭ ֶהֽ ים׃ ַחִּיֽ ַהֽ ַאְר֗צֹות ְּב֝ ֑ ְיָי ִלְפֵנ֣י

ֹּכֵזֽב׃ ם ָאָד֥ ָּכל־ָהֽ ְבָחְפִז֑י ָאַמְ֣רִּתי

א׃ ֶאְקָרֽ ֣ ְיָי ם ּוְבֵׁש֖ ֶאָּׂש֑א ּֽכֹוס־ְיׁשּו֥עֹות י׃ ָעָלֽ ָּכל־ַּתְגמּו֥לֹוִהי ֑ ְיָי ַלֽ יב ה־ָאִׁש֥ קטזָמֽ תהלים

יו׃ ֲחִסיָדֽ ַלֽ ְוָתה ָּמ֗ ַה֝ ֑ ְיָי ְּבֵעיֵנ֣י ָיָ֭קר ְלָכל־ַעּֽמֹו׃ א ֶנְגָדה־ָּנ֝֗ ֲאַׁשֵּל֑ם ֣ ְיָי ַלֽ ְנָ֭דַרי
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־ֶאְ֭זַּבח ְלֽ י׃ ְלֽמֹוֵסָרֽ ְחָּת ַּת֗ ִּפ֝ ֶּבן־ֲאָמֶת֑ ַעְ֭בּֿדְ ֲאִנ֣י ְבֶּד֥ ַע֫ י־ֲאִנ֪י ִּכֽ ְיָי֘ ָּנ֣ה ָאֽ

ְלָכל־ַעּֽמֹו׃ א ֶנְגָדה־ָּנ֝֗ ֲאַׁשֵּל֑ם ֣ ְיָי ַלֽ ְנָ֭דַרי א׃ ֶאְקָרֽ ֣ ְיָי ם ּוְבֵׁש֖ ּתֹוָד֑ה ֶזַ֥בח

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ִם ְיֽ֝רּוָׁשָלֽ֗ ְּב֘תֹוֵכִ֤כי ְיָי֗ ית ֵּב֬ ְּבַחְצ֤רֹות

ַחְסּ֗דֹו ינּו ָעֵל֨ ָגַ֘ב֤ר י ִּכ֥ ים׃ ֻאִּמֽ ָּכל־ָהֽ ֗חּוהּו ּֿבְ ַׁש֝ ָּכל־ּגֹוִי֑ם ָי ֶאת־ְי֖ ֲל֣לּו ַהֽ קיז תהלים

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ם עֹוָל֗ ְל֝ ֥ ֶוֱֽאֶמת־ְיָי

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֑טֹוב ־ ִּכי ֑ ְיָי ַלֽ הֹו֣דּו ש”ץ: קיח תהלים

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֑טֹוב ־ ִּכי ֑ ְיָי ַלֽ הֹו֣דּו קהל:

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ִיְׂשָרֵא֑ל ָנ֥א ־ אַמר ֹֽ י ש”ץ:

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֑טֹוב ־ ִּכי ֑ ְיָי ַלֽ הֹו֣דּו קהל:

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֲהֹ֑רן ַאֽ ֵּב֣ית ָ֖נא רּו ֹ֣אֿמְ י ש”ץ:

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֑טֹוב ־ ִּכי ֑ ְיָי ַלֽ הֹו֣דּו קהל:

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֑ ְיָי ִיְרֵא֣י ָ֖נא רּו ֹ֣אֿמְ י ש”ץ:

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֑טֹוב ־ ִּכי ֑ ְיָי ַלֽ הֹו֣דּו קהל:

ִל֣י ה ַמה־ַּיֲֽעֶׂש֖ ִאיָר֑א א ֹ֥ ל ִל֭י ֣ ְיָי ָיּֽה׃ ַבֶּמְרָח֣ב ִני ָנ֗ ָע֝ ָּיּ֑ה ָקָר֣אִתי ִמן־ַהֵּ֭מַצר קיח תהלים

ם׃ ָאָדֽ ָּבֽ ַח ֹט֗ ּֿבְ ִמ֝ ֑ ַּבְיָי ֲח֥סֹות ַלֽ ֗טֹוב י׃ ָאֽ ְבֽׂשֿנְ ה ֶאְרֶא֥ י ֲ֝אִנ֗ ַוֽ י ָר֑ ֿזְ ְּבֹעֽ ִל֭י ֣ ְיָי ם׃ ָאָדֽ

ם׃ ֲאִמיַלֽ י ִּכ֣ ָי֗ ְי֜ ם ְּבֵׁש֥ ְסָב֑בּוִני ם ָּכל־ּגֹוִי֥ ים׃ ִּבְנִדיִבֽ ַח ֹט֗ ּֿבְ ִמ֝ ֑ ַּבְיָי ֲח֥סֹות ַלֽ ֗טֹוב

ְּכֵאׁ֣ש ֲ֭עכּו ֹּדֽ ים ִכְדבֹוִר֗ ַסּ֤בּוִני ם׃ ֲאִמיַלֽ י ִּכ֣ ָי֗ ְי֜ ם ְּבֵׁש֥ ַגם־ְסָב֑בּוִני ַסּ֥בּוִני

ְוִזְמָר֣ת ָעִּז֣י ִני׃ ֲעָזָרֽ ֣ ַו֖ ְיָי ל ִלְנֹּפ֑ ְדִחיַתִ֣ני ה ָּדֹח֣ ם׃ ֲאִמיַלֽ י ִּכ֣ ָי֗ ְי֜ ם ְּבֵׁש֥ ים קֹוִצ֑

ָׂשה ֹע֣ ָי֗ ְי֜ ין ְיִמ֥ ים ַצִּדיִק֑ ְּבָאֳהֵל֥י ה יׁשּוָע֗ ִוֽ ה ִרָּנ֬ ֤קֹול ה׃ יׁשּוָעֽ ִלֽ י  ְיִהי־ִל֝֗ ַוֽ ָיּ֑ה

ר ֲ֝אַסֵּפ֗ ַוֽ ְחֶי֑ה י־ֶאֽ ִּכֽ א־ָא֥מּות ֹֽ ל ִיל׃ ָחֽ ָׂשה ֹע֣ ָי֗ ְי֜ ין ְיִמ֥ ֽרֹוֵמָמ֑ה ָי ְי֖ ין ְיִמ֣ ִיל׃ ָחֽ

ֲעֵרי־ֶצֶ֑דק ַׁשֽ י ִּפְתחּו־ִל֥ ְנָתָנֽ ִני׃ א ֹ֣ ל ֶות ְוַ֝לָּמ֗ ָּיּ֑ה ִּני ַר֣ ִיּֿסְ ר ַיֹּס֣ ָיּֽה׃ י ֲעֵׂש֥ ַמֽ

ֲעִניָתִ֑ני י ִּכ֥ ְ ֽאֹ֭ו ֽבֹו׃ אּו ָיֹב֥ ים ִּדיִק֗ ַצ֝ ֑ ְיָי ַלֽ ַער ֶזֽה־ַהַּׁש֥ ָיּֽה׃ ה אֹוֶד֥ ם בֹא־ָב֝֗ ָאֽ

ה ָת֗ ֿיְ ָהֽ֝ ַהּבֹוִנ֑ים ֲא֣סּו ָמֽ ֶאֶ֭בן ה׃ יׁשּוָעֽ ִלֽ י ִהי־ִל֝֗ ַוּֿתְ ֲעִניָתִ֑ני י ִּכ֥ ְ ֽאֹ֭ו ה׃ יׁשּוָעֽ ִלֽ י ִהי־ִל֝֗ ַוּֿתְ

יא ִה֖ ֹ֑את ּז ָתה ֿיְ ָה֥ ָי ְי֖ ֵמֵא֣ת ִּפָּנֽה׃ אׁש ֹ֣ ְלר ה ָת֗ ֿיְ ָהֽ֝ ַהּבֹוִנ֑ים ֲא֣סּו ָמֽ ֶאֶ֭בן ִּפָּנֽה׃ אׁש ֹ֣ ְלר

יָלה ָנִג֖ ֑ ְיָי ָעָׂש֣ה ֶזה־ַהּ֭יֹום ְּבֵעיֵנֽינּו׃ ִנְפָל֣את יא ִה֖ ֹ֑את ּז ָתה ֿיְ ָה֥ ָי ְי֖ ֵמֵא֣ת ְּבֵעיֵנֽינּו׃ ִנְפָל֣את

ֽבֹו׃ ָח֣ה ְוִנְׂשֿמְ יָלה ָנִג֖ ֑ ְיָי ָעָׂש֣ה ֶזה־ַהּ֭יֹום ֽבֹו׃ ָח֣ה ְוִנְׂשֿמְ
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הקהל: ואח”ך החזן

ָּנא׃ יָע֥ה הֹוִׁשֽ ְיָי ָאָּנא ָּנ֑א הֹוִׁש֣יָעה ְ֖יָי ָּנ֣א ָאֽ

ָנא׃ ה ַהְצִליָחֽ ְיָי ָאָּנ֥א ָנֽא ה יָח֥ ַהְצִל֘ ְיָ֝י֗ ָּנ֥א ָאֽ

ית ִמֵּב֥ ם ַרְכנּוֶכ֗ ֵּבֽ֝ ֑ ְיָי ְּבֵׁש֣ם ַהָּ֭בא ָּב֣רּו ְיָי׃ ית ִמֵּב֥ ם ַרְכנּוֶכ֗ ֵּבֽ֝ ֑ ְיָי ְּבֵׁש֣ם ַהָּ֭בא קיחָּב֣רּו תהלים

נּו ָל֥֫ ַוָּיֶ֪אר ְיָי֘ ֵא֤ל ַח׃ ַהִּמְזֵּבֽ ַקְר֣נֹות ַע֖ד ים ֲעֹבִת֑ ַּבֽ ג ִאְסרּו־ַח֥ נּו ָל֥֫ ַוָּיֶ֪אר ְיָי֘ ֵא֤ל ְיָי׃

ַאָּת֣ה ֵאִל֣י ָּך׃ ֲאֽרֹוְמֶמֽ י ַה֗ ֱא֝ ָּך ְואֹוֶד֑ ַאָּת֣ה ֵאִל֣י ַח׃ ַהִּמְזֵּבֽ ַקְר֣נֹות ַע֖ד ים ֲעֹבִת֑ ַּבֽ ג ִאְסרּו־ַח֥

֑טֹוב ־ ִּכי ֑ ַלְיָי הֹו֣דּו ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֑טֹוב ־ ִּכי ֑ ַלְיָי הֹו֣דּו ָּך׃ ֲאֽרֹוְמֶמֽ י ַה֗ ֱא֝ ָּך ְואֹוֶד֑

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖

ְוָכל ְרֹצֶנֽ  עֹוֵׂשי ַצִּדיִקים י ַוֲחִסיֶדֽ י ַמֲעֶׂשֽ ָּכל ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְיַהֲלֽלּו

יצּו ְוַיֲעִרֽ ִוירֹוֲממּו ִויָפֲארּו חּו ִויַׁשּֿבְ ִויָבֲרכּו יֹודּו ְּבִרָּנה ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ

ָנֶאה ּוְלִׁשְמ ְלהֹודֹות טֹוב ְל ִּכי נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ֶאת יכּו ְוַיְמִלֽ יׁשּו ְוַיְקִּדֽ

ְמֻהָּלל ֶל ֶמֽ ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֵאל: ַאָּתה עֹוָלם ְוַעד ֵמעֹוָלם ִּכי ְלַזֵּמר

7ַּבֻּתְׁשָּבחֹות:

45 עמ’ התורה וקראים קדיש, חצי אומר הש”ץ בחנוכה

ר׃ ֵלאֹמֽ ְרָּת ִּדַּב֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ֲאֹדָנ֑י ַח ֹּכ֣ ִיְגַּדל־ָנ֖א ה ידְוַעָּת֕ במידבר

ָּמה׃ ֵהֽ ָל֣ם ֵמע י ִּכ֖ י ַוֲחָסֶד֑ ָי ְי֖ כהְזֹכר־ַרֲחֶמ֣י תהלים

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָקִריב׃ ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא׃ ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא׃ ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

ינּו׃) ְּתִפָּלֵתֽ ֶאת ּוְבָרצֹון ְּבַרֲחִמים ַקֵּבל קהל: )

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִבְׁשַמָּיא׃ ִּדי ֲאבּוהֹון ֳקָדם ִיְׂשָרֵאל ְּדָכל הֹון ְ ּוָבעּו הֹון ְ ְצלֹו ִּתְתַקַּבל

ם׃) ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ קהל: קיג( תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא

ֶרץ׃) ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝ ֑ ְיָי ֵמִע֣ם ֶעְ֭זִרי קהל: קכא( תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה

45 עמ’ התורה קוראים

ַּבִּתְׁשָּבחֹות נ”א: 7
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J תחנון j

בעומר, ל”ג ניסן, חדש כל חודש, ראש אבל, בבית המילה, ביום הכנסת בבית ”תחנון” אומרים אין
חדש עד כפור יום מערב השנה, ראש ערב באב, ט“ו באב, ט‘ שבועות, חג אסרו עד סיון חדש מראש

(קטן). פורים חנוכה, מרחשון,
כאן: מתחילים בחול וחמישי בשני .43 עמ’ וחנון” ב”רחום מתחילים ו’, ד’, ג’, א’, ביום

יר ָיִ֝ע֗ א ֹ֣ ְול ַאּ֑פֹו ְלָהִׁש֣יב ְוִהְרָּב֣ה ית ְׁשִח֥ ַי֫ א ֹ֪ ְול ָעֹון֘ ר ְיַכֵּפ֥ ַר֨חּום ְו֤הּוא עח תהלים

ָּתִמיד ַוֲאִמּֿתְ ַחְסּֿדְ ּנּו ִמֶּמֽ ַרֲחֶמי ִתְכָלא לֹא ְיָי ַאָּתה ָּכל־ֲחָמֽתֹו׃

ָקְדֶׁש֑ ְלֵׁש֣ם ְלֹ֭הדֹות ִמן־ַהּ֫גֹוִי֥ם ֵצנּו֘ ְוַקּֿבְ ינּו ֵה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י נּו ֽהֹוִׁשיֵע֨ ֽרּונּו: ִיּֿצְ קו תהלים

֥ י־ִעּֿמְ ִּכֽ ד׃ ַיֲֽעֹמֽ י ִמ֣ י ֹדָנ֗ ֲא֝ ִּתְׁשָמר־ָיּ֑ה ֥נֹות ִאם־ֲע ׃ ִּבְתִהָּלֶתֽ ַח ִהְׁשַּתֵּב֗ ְל֝ קל תהלים

ִּתְגמֹול ינּו ַכֲעֹונֹוֵתֽ ְולֹא ָּלנּו ַּתֲעֶׂשה ינּו ַכֲחָטֵאֽ לֹא א׃ ִּתָּוֵרֽ ַען ַמ֗ ְל֝ ִליָח֑ה ַהּֿסְ

י ֲחָסֶד֑ ַוֽ ָי ְי֖ ֲחֶמ֣י ַרֽ ר ְזֹכ֤ ְׁשֶמ֑ ְלַמַ֣ען ה ֲעֵׂש֖ ְיָי֕ נּו ָב֔ ָע֣נּו ֙ ינּו ֵנ֨ ִאם־ֲע ָעֵלינּו: יד ירמיה
כה תהלים

֥ ְיָי ַיֲעֹקב: ֵהי ֱא ֵׁשם נּו ְיַׂשְּגֵבֽ ָצָרה ְּביֹום ְיָי ַיֲעֵנֽנּו ָּמה׃ ֵהֽ עֹוָל֣ם ֵמֽ י ִּכ֖

ֵאין ִּכי ַוֲעֵנֽנּו ָחֵּנֽנּו נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ נּו׃ ְבֽיֹום־ָקְרֵאֽ ַיֲֽעֵנ֥נּו ֶל ֶּמֽ֗ ַה֝ הֹוִׁש֑יָעה כ תהלים

קֹול ְׁשַמע ינּו ֵהֽ ֱא ֲאדֹוֵנֽינּו : ְׁשֶמ ְלַמַען נּו ִעָּמֽ ֲעֵׂשה ְצָדָקה ַמֲעִׂשים נּו ָּבֽ

ֲאֹדָנ֣י ְוַעָּת֣ה : ְׁשֶמ ַען ְלַמֽ נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ְּבִרית ֶאת ָלנּו ּוְזָכר ַּתֲחנּוֵנֽינּו ט דניאל

֥ ַעׂש־ְל ַוַּתֽ ה ֲחָזָק֔ ְּבָי֣ד ִים֙ ִמְצַר֨ ֵמֶאֶ֤רץ ֜ ת־ַעּֿמְ ֶאֽ אָת הֹוֵצ֨ ֲאֶׁשר֩ ינּו ֵה֗ ֱא

֔ ֲחָמְ֣ת ַוֽ ֙ ַאּֿפְ ָיָֽׁשב־ָנ֤א ֙ ְּכָכל־ִצְדֹקֶת֨ י ֲאֹדָנ֗ ְענּו׃ ָרָׁשֽ אנּו ָחָט֖ ַהֶּז֑ה ַּכּ֣יֹום ם ֵׁש֖

ְיֽרּוָׁשַל֧ם ינּו ֲאֹבֵת֔ ֣נֹות ֲע ּוַבֽ ֙ ינּו ֲחָטֵא֨ ַבֽ י ִּכ֤ ַהר־ָקְדֶׁש֑ ְיֽרּוָׁשַל֖ם ֥ יֿרְ ֵמִעֽ

֙ ַעְבּֿדְ ֶאל־ְּתִפַּל֤ת ינּו ֵה֗ ֱא ְׁשַמ֣ע ְוַעָּת֣ה ינּו: יֹבֵתֽ ְלָכל־ְסִבֽ ה ְלֶחְרָּפ֖ ֛ ְוַעּֿמְ

ֲאֹדָנֽי: ַען ְלַמ֖ ַהָּׁשֵמ֑ם ֖ ֿׁשְ ַעל־ִמְקָּדֽ י ָּפֶנ֔ ְוָהֵא֣ר יו ֲחנּוָנ֔ ְוֶאל־ַּתֽ

יר ְוָהִע֕ ינּו ֹמֵת֔ ֿמְ ֹׁשֽ ּוְרֵאה֙ י ֵעיֶנ֗ חה ְּפַק֣ ּֽוֲׁשָמע֒ ֘ ָאְזֿנְ י ַה֥ ֱא ה ַהֵּט֨ ט דניאל

֙ ינּו ֲחנּוֵנ֨ ַּתֽ ים ַמִּפיִל֤ ְחנּו ֲאַנ֨ ינּו ַעל־ִצְדֹקֵת֗ א ֹ֣ ל י ִּכ֣ ָעֶל֑יָה ֖ ִׁשְמ א ֲאֶׁשר־ִנְקָר֥

יָבה ַהְקִׁש֥ ֲאֹדָנ֛י ָחה ְסָל֔ ֲאֹדָנ֣י ָעה֙ ְׁשָמ֨ ֲאֹדָנ֤י ים: ָהַרִּבֽ י ֲחֶמ֥ ַעל־ַרֽ י ִּכ֖ י ְלָפֶנ֔

: ְוַעל־ַעֶּמֽ ֖ יְר ַעל־ִעֽ א ִנְקָר֔ ֣ י־ִׁשְמ ִּכֽ י ַה֔ ֱא ֣ ֲעְנ ְלַמֽ ַאל־ְּתַאַח֑ר ה ֲעֵׂש֖ ַוֽ

ַּכְנפֹות ֵמַאְרַּבע ינּו ְנפּוצֹוֵתֽ ְוַקֵּבץ ְלטֹוָבה אֹות נּו ַהְרֵאֽ ָהַרֲחָמן ָאב ינּו ָאִבֽ

ָּתה ָאֽ ינּו ָאִב֣ ֖ ְיָי ה ְוַעָּת֥ ינּו: ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ִּכי ַהּגֹוִים ָּכל ְוֵיְדעּו ַיִּכירּו ָהָאֶרץ סד ישעיה

ְׁשֶמ ְלַמַען נּו הֹוִׁשיֵעֽ נּו: ֻּכָּלֽ ֖ ָיְד ה ֲעֵׂש֥ ּוַמֽ נּו ֵר֔ ֿצְ ֹיֽ ְוַאָּת֣ה ֶמר֙ ַהֹח֨ ֲאַנְ֤חנּו
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ְלֶחְרָּפה֙ ֤ ְ ַנֲֽחָלֽ ן ְוַאל־ִּתֵּת֨ ַעל־ַעֶּמ֗ ֣ ְיָי ֧חּוָסה נּו: ְוגֹוֲאֵלֽ נּו ַמְלֵּכֽ נּו בצּוֵרֽ יואל

אנּו ָחָטֽ ִּכי ְענּו ָיַדֽ ם׃ ֵהיֶהֽ ֽ ֱא ַאֵּי֖ה ים ַעִּמ֔ ָבֽ ֣רּו אֿמְ ֹֽ י ָלָּ֚מה ם ּגֹוִי֔ ִלְמָׁשל־ָּב֣ם

ֵאין ִּכי ְענּו ָיַדֽ ָצָרה: ְּבֵעת נּו ָלֽ ַיֲעָמד ַהָּגדֹול ִׁשְמ נּו ַּבֲעֵדֽ ַיֲעֹמד ִמי ְוֵאין

ֵּכן ָּבִנים ַעל ָאב ְּכַרֵחם : ְׁשֶמֽ ְלַמַען נּו ִעָּמֽ ֲעֵׂשה ְצָדָקה ַמֲעִׂשים נּו ָּבֽ

ַנֲחָלֶתֽ ַעל ַרֵחם ַעֶּמֽ ַעל ֲחמֹול : ְׁשֶמ ְלַמַען נּו ְוהֹוִׁשֵעֽ ָעֵלינּו ְיָי ְּתַרֵחם

ִנְפָלאֹות ֹעֵׂשה ָדָקה ַהּֿצְ ְיָי ְל ִּכי ַוֲעֵנֽנּו ָחֵּנֽנּו : ַרֲחֶמי ְּכרֹוב ָּנא ֽחּוָסה

ֵעת: ְּבָכל

ְיָי ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ : ְׁשֶמ ַען ְלַמֽ ְמֵהָרה ַעּֿמְ ַעל ָנא ַרֶחם ָנא ַהֶּבט

ְל ִּכי ֶצף ֶקֽ נּו ָּבֽ ִיְמָׁשל ְוַאל ַמְרִעיֶתֽ צֹאן יָעה ְוהֹוִׁשֽ ְוַרֵחם חּוס ינּו ֵהֽ ֱא

יָטה ַהִּבֽ : ְּבִריֶתֽ ַען ְלַמֽ ינּו ָעֵלֽ ַרֵחם ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ נּו הֹוִׁשיֵעֽ ְתלּויֹות: ֵעיֵנֽינּו

ָאָּנא ְסִליחֹות ֱאֽלֹוַּה נּו תֹוַחְלֵּתֽ ְּב ַהְיׁשּוָעה: ְיָי ְל ִּכי ָצָרה ְּבֵעת ַוֲעֵנֽנּו

ָּתה: ַאֽ ְוַרחּום ַחּנּון ֶל ֶמֽ ֵאל ִּכי ְוַסָלח טֹוב ֵאל ָנא ְסַלח

ְלָפֶנֽי ְוֵתָרֶאה ָתִרים ַהּֿבְ ֵּבין ִלְבִרית ְוַהֵּבט ְזכֹור ְוַרחּום ַחּנּון ֶל ֶמֽ ָאָּנא

ַהָּגדֹול ִׁשְמ ִּכי ְוֲעֵנֽנּו ָחֵּנֽנּו נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ ִיְׂשָרֵאל: ְלַמַען ָיִחיד ֲעֵקַדת

ְוַרחּום ַחּנּון : ְּכַחְסֶּדֽ נּו ִעָּמֽ ֲעֵׂשה ֵעת ְּבָכל ִנְפָלאֹות ֹעֵׂשה ינּו: ָעֵלֽ ִנְקָרא

ַאל נּו ַמֲחֵסֽ נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ ַהְיׁשּוָעה: ְיָי ְל ִּכי ָצָרה ְּבֵעת ַוֲעֵנֽנּו יָטה ַהִּבֽ

נּו הֹוִׁשיֵעֽ טּוְֿב ּוְכֹרב י ְוֲחָסֶדֽ ְיָי י ַרֲחֶמֽ ְזֹכר ינּו: ַמֲעָלֵלֽ ַע ְּכֹרֽ נּו ִעָּמֽ ַעׂש ַּתֽ

נּו ַּתַעְזֵבֽ ַאל נּו: צּוֵרֽ ִמַּבְלָעֶדי ַאֵחר ֱאֽלֹוַּה נּו ָלֽ ֵאין ִּכי ינּו ָעֵלֽ ָנא ַוֲחָמל

ֶבר ּוִמֶּדֽ ּוִמְּׁשִבי ֶרב ֵמֶחֽ ְקָצָרה נּו ַנְפֵׁשֽ ִּכי ִמֶּמּנּו ִּתְרַחק ְוַאל ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ינּו: ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ַּתְכִליֵמֽ ְוַאל ינּו ִקִּוֽ ְל ִּכי נּו ַהִּציֵלֽ ְוָיגֹון: ָצָרה ּוִמָּכל ּוִמַּמֵּגָפה

ְרֵאה : ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ְּבִרית ֶאת נּו ָלֽ ּוְזָכר נּו ָּבֽ ָּפֶנֽי ְוָהֵאר

ֶּפה: ָּכל ְּתִפַּלת ַע ׁשֹוֵמֽ ַאָּתה ִּכי נּו ְּתִפָּלֵתֽ קֹול ּוְׁשַמע ינּו ְבָצרֹוֵתֽ

ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי : ָּכֽמֹו ֵאין ִּכי י ַמֲעֶׂשֽ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ַרֵחם ְוַחּנּון ַרחּום ֵאל

ַהֲחִסין ְוַקָּים ַחי ֵאל נּו ְוגֹוֲאֵלֽ נּו צּוֵרֽ נּו ַמְלֵּכֽ ָאִבינּו ינּו: ְפָׁשֵעֽ ָנא ָׂשא ָאָּנא

ֶר ֶאֽ ֵאל ינּו: ֵהֽ ֱא ְיָי הּוא ַאָּתה ִּכי י ַמֲעֶׂשֽ ָּכל ַעל ָוטֹוב ָחִסיד ַח ַּבֹּכֽ

: ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ י ַרֲחֶמֽ ְּכֹרב נּו ִעָּמֽ ֲעֵׂשה ַרֲחִמים ּוָמֵלא ִים ַאַּפֽ



לחול שחרית 42

ּוִמָּכל נּו ְּתִפָּלֵתֽ נּו ַמְלֵּכֽ ְׁשַמע נּו: ַהִּציֵלֽ ינּו ֵבֽ אֹוֿיְ ּוִמַיד נּו ְּתִפָּלֵתֽ נּו ַמְלֵּכֽ ְׁשַמע

נּו: ַאל־ַּתִּנֵחֽ א ִנְקָר֖ ָעֵל֥ינּו ֛ ְוִׁשְמ ָּתה ַאֽ נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ נּו: ַהִּציֵלֽ ְוָיגֹון ָצָרה יד ירמיה

ֶל ֶמֽ ֵאל ִּכי נּו ֵרֽ יֹוֿצְ נּו ִּתְׁשָּכֵחֽ ְוַאל נּו ֵאֽ ּבֹוֿרְ נּו ֵׁשֽ ִּתּֿטְ ְוַאל ינּו ָאִבֽ נּו ַּתַעְזֵבֽ ַאל

ָּתה: ַאֽ ְוַרחּום ַחּנּון

ֶסד ֶחֽ ְוַרב ִים ַאַּפֽ ֶר ֶאֽ ֵאל ָּכֽמֹו ֵאין ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְוַרחּום ַחּנּון ָּכֽמֹו ֵאין

י ַלֲעָבֶדֽ ְזֹכר נּו: ַהִּציֵלֽ ֶגז ּוֵמֹרֽ ַעׁש ֵמַרֽ ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ נּו הֹוִׁשיֵעֽ ֶוֶאֶמת:

נּו: ַחָּטאֵתֽ ְוֶאל נּו ִרְׁשֵעֽ ְוֶאל ָקְׁשֵיֽנּו ֶאל ֶפן ֵּתֽ ַאל ּוְלַיֲעֹקב ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם

ֶות ַהָּמֽ ַמַּכת ּנּו ִמֶּמֽ ְוָהֵסר ׃ ְלַעֶּמֽ ָרָע֖ה ַעל־ָהֽ ם ְוִהָּנֵח֥ ַאֶּפ֔ ֲח֣רֹון ֵמֽ ׁשּ֚וב לב שמות

ֽחּוָסה ָודֹור: דֹור ְּבָכל ִחָּנם ֶסד ֶחֽ ֶׂשה ֹעֽ ַּדְרֶּכֽ ֵכן ִּכי ָּתה ַאֽ ַרחּום ִּכי

ִּכי ָקָׁשה ּוְגֵזָרה ַהַּמֵּגָפה ַמַּכת ּנּו ִמֶּמֽ ְוָהֵסר ִמַּזְעֶּמֽ נּו ְוַהִּציֵלֽ ַעֶּמֽ ַעל ְיָי

ּוַמה ִּנְתאֹוֵנן ַמה ַהָּפִנ֖ים ֶׁשת ֹּב֥ ְוָל֛נּו ה ָדָק֔ ַהּֿצְ ֙ ֲאֹדָני ֤ ְל ִיְׂשָרֵאל: ׁשֹוֵמר ַאָּתה ט דניאל

י ֵאֶלֽ ְוָנֽׁשּוָבה ָרה ְוַנְחֹקֽ ינּו ְדָרֵכֽ ָׂשה ַנְחּֿפְ ִּנְצַטָּדק: ּוַמה ְּנַדֵּבר ַמה ּנֹאַמר

ה יָח֥ ַהְצִל֘ ָי֗ ְי֜ ָּנ֥א ָאֽ ָּנ֑א הֹוִׁש֣יָעה ְיָ֖י ָּנ֣א ָאֽ ָׁשִבים: ְלַקֵּבל ְפׁשּוָטה ְיִמיֿנְ ִּכי קיח תהלים

ַאל ְנַיֵחל ְיָי ְל ינּו ִקִּוֽ ְיָי ְל ינּו ִחִּכֽ ְיָי ְל נּו: ָקְרֵאֽ ְּביֹום ֲעֵנֽנּו ְיָי ָאָּנא ָּנֽא׃

ְלַבד ְל קֹוָמה ְוָכל ֶר ֶּבֽ ָּכל ִתְקָוָתם ָאְֿבָדה גֹוִים ָנֲאמּו ִּכי ּוְתַעֵּנֽנּו ֶּתֱחֶׁשה

ִּתְׁשַּתֲחֶוה:

ֵמֹרב נּו ַנְפֵׁשֽ ִנְבֲהָלה ְוַחָּטִאים ִעים ּפֹוֿׁשְ ְלַקֵּבל ִּבְתׁשּוָבה ָיד ַהּפֹוֵתַח

ינּו ָאִבֽ : ָב ינּו ָחִסֽ ִּכי נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ֽקּוָמה ֶנַֽצח: נּו ִּתְׁשָּכֵחֽ ְוַאל בֹוֵנֽנּו ִעּֿצְ

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ְּבִרית ֶאת נּו ָלֽ ְזָכר טֹוִבים ּוַמֲעִׂשים ְצָדָקה נּו ָּבֽ ֵאין ִאם נּו ַמְלֵּכֽ

ְוָצרֹות ינּו ַמְכאֹוֵבֽ ּבּו ַרֽ ִּכי ְבָעְנֵיֽנּו יָטה ַהִּבֽ ֶאָחד: ְיָי יֹום ְּבָכל ינּו ְוֵעדֹוֵתֽ

ִּכי ינּו ָעֵלֽ ֲחרֹוֿנְ ִּתְׁשּפֹו ְוַאל ִׁשְבֵיֽנּו ֶרץ ְּבֶאֽ ינּו ָעֵלֽ ְיָי ֽחּוָסה נּו: ְלָבֵבֽ

ֽצּונּו ְוִׁשּֿקְ ַּבּגֹוִים נּו ְּכבֹוֵדֽ ַּדל ַהִּביָטה ֵאל : ְבִריֶתֽ ְּבֵני ַעּֿמְ ֲאַנְֽחנּו

עֹוֲרָרה ָצר: ְּבַיד ְוִתְפַאְרּֿתְ ִבי ַלּֿׁשְ ֻעּֿזְ ָמַתי ַעד ַהִּנָּדה: ְּכֻטְמַאת

ִיְמֲעטּו ְוַאל בּוָרָתם ִמּֿגְ ּתּו ְוֵיַחֽ ֵיֽבֹוׁשּו ֵהם י אֹוְיֶבֽ ַעל ְ ְוִקְנָא ְ ְגבּוָר

ְלַמֲעֵנֽנּו לֹא ְוִאם ינּו ָצָרֵתֽ ְּביֹום י ַרֲחֶמֽ ֽמּונּו ְיַקּֿדְ ַמֵהר ינּו: ְּתָלאֹוֵתֽ ְלָפֶנֽי

ִׁשְמ ַהְמַיֲחִדים ֹאם ְוֹחן נּו: ְׁשֵאִריֵתֽ ֵזֶֽכר ַּתְׁשִחית ְוַאל ְפַעל ְלַמַעְנ
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֥ ְיָי ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ְיָי ִיְׂשָרֵא֑ל ע ְׁשַמ֖ ִרים: ְואֹוֿמְ ְּבַאֲהָבה ָּתִמיד יֹום ְּבָכל ִים וַּפֲעַמֽ דברים

ד׃ ֶאָחֽ

B אפים נפילת C

ט‘ שבועות, חג אסרו עד סיון חדש מראש בעומר, ל”ג ניסן, חדש כל חודש, בראש אפים נופלים אין

קטן, פורים פורים, חנוכה, מרחשון, חדש עד כפור יום מערב השנה, ראש ערב באב, ט“ו באב,

ָי ְ֖י֖ ַּתֲחנּוָני ְוַקֵּבל ָעַלי ַרֵחם ַרֲחִמים ָמֵלא ְיָי ְלָפֶנֽי אִתי ָחָטֽ ְוַחּנּון, וַרחּום תהלים

ִני ְרָפֵא֥ ִני ָא֥ י־ֻאְמַל֫ל ִּכ֪ ְיָי֘ ֥ ִני ָחֵּנ ִני׃ ֵרֽ ְתַיּֿסְ ֥ ְ ֲחָמֽ ַאל־ַּבֽ ְוֽ ֽתֹוִכיֵחִ֑ני ֣ ַאל־ְּבַאּֿפְ

ָצ֣ה ַחּֿלְ ָי ְי֖ ׁשּוָב֣ה י׃ ַעד־ָמָתֽ ָי֗ ְי֜ ְוַאָּת֥ ד ְמֹא֑ ִנְבֲהָל֣ה ְוַ֭נְפִׁשי י׃ ֲעָצָמֽ ִנְבֲה֣לּו י ִּכ֖ ֑ ְיָי

׃ ֽיֹוֶדה־ָּלֽ י ִמ֣ ְׁש֗אֹול ִּב֝ ִזְכֶר֑ ַּבָּמֶ֣ות ֵא֣ין י ִּכ֤ ׃ ַחְסֶּדֽ ְלַמַ֣ען ִני ֹוִׁשיֵע֗ ֽה֝ י ַנְפִׁש֑

ֲׁשָׁש֣ה ָעֽ ה׃ ַאְמֶסֽ י ַעְרִׂש֥ י ִדְמָעִת֗ ְּב֝ י ִמָּטִת֑ ְבָכל־ַלְ֭יָלה ַאְׂשֶח֣ה ַאְנָחִתי ְבֽ ָיַגְ֤עִּתי

ְיָי֗ ע י־ָׁשַמ֥ ִּכֽ ָאֶ֑ון ֲעֵלי ָּכל־ֹּפ֣ ִמֶּ֭מִּני ֣סּורּו י׃ ְּבָכל־ֽצֹוֲרָרֽ ה ְתָק֗ ָעֽ֝ ֵעיִנ֑י ִמַּכַ֣עס

ָב֑י ֿיְ ָּכל־ֹאֽ ְמֹ֭אד ֲה֣לּו ְוִיָּבֽ ֵי֤בׁשּו ח׃ ִיָּקֽ י ְּתִפָּלִת֥ ָי֗ ְי֜ י ְּתִחָּנִת֑ ָי ְי֖ ָׁשַמ֣ע י׃ ִּבְכִיֽ ֣קֹול

ַגע׃ ָרֽ ֵי֥בׁשּו בּו ָיֻׁ֝ש֗

וחמישי: בשני

׃ ְלַעֶּמֽ ָרָע֖ה ַעל־ָהֽ ם ְוִהָּנֵח֥ ַאֶּפ֔ ֲח֣רֹון ֵמֽ ׁשּ֚וב ִיְׂשָרֵאל ֵהי ֱא ְיָי ש”ץ:

ְּכצֹאן ֶנְחַׁשְבנּו ַּבּגֹוִים ָוֶקֶלס ַלַעג ָהִיינּו ִּכי ּוְרֵאה ִמָׁשַמִים ַהֵּבט

ּוְלֶחְרָּפה: ּוְלַמָּכה ּוְלַאֵּבד ַלֲהרֹוג יּוָבל ַלֶּטַבח

קהל:

ִיְׂשָרֵאל ֵהי ֱא ְיָי ִּתְׁשָּכֵחנּו: ַאל ָנא ָׁשָכְחנּו לֹא ִׁשְמ זֹאת ּוְבָכל

לב) (שמות ׃ ְלַעֶּמֽ ָרָע֖ה ַעל־ָהֽ ם ְוִהָּנֵח֥ ַאֶּפ֔ ֲח֣רֹון ֵמֽ ׁשּ֚וב

ש”ץ:

ָטהֹור ְמַקָּוה ְלִׁשְמ ֹאם ֹחן ְוִתְקָוה ּתֹוֶחֶלת ֵאין ִרים אֹוֿמְ ָזִרים

ֶאת ׁשּו ִיְכּֿבְ ַרֲחֶמי נּו ֽהּוַנֽח־ָלֽ א ֹ֥ ְול ָיַגְ֖ענּו ָקְרָבה ְיׁשּוָעֵתנּו

ֵמָעֵלינּו: ַּכַעְס

קהל:

ִיְׂשָרֵאל ֵהי ֱא ְיָי ָּבָחְרָּת ֲאֶׁשר ְסֻגָּלה ְוַרֵחם ֵמֲחרֹוֿנְ ׁשּוב ָאָנא

׃ ְלַעֶּמֽ ָרָע֖ה ַעל־ָהֽ ם ְוִהָּנֵח֥ ַאֶּפ֔ ֲח֣רֹון ֵמֽ ׁשּ֚וב

ש”ץ:
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ָלָּ֭מה ַאְכָזִרים: ִּביֵדי ֵנֽנּו ִּתּֿתְ ְוַאל ְּבַרֲחֶמי ָעֵלינּו ְיָי חּוָסה

ְוַאל ֶחֶסד ִעָּמנּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנ ם׃ ֵהיֶהֽ ֽ ֱא א ַאֵּיה־ָנ֝֗ ַהּגֹוִי֑ם ֣רּו אֿמְ ֹֽ י

ְּתַאַחר:

קהל:

ִיְׂשָרֵאל ֵהי ֱא ְיָי ָּבָחְרָּת ֲאֶׁשר ְסֻגָּלה ְוַרֵחם ֵמֲחרֹוֿנְ ׁשּוב ָאָנא

׃ ְלַעֶּמֽ ָרָע֖ה ַעל־ָהֽ ם ְוִהָּנֵח֥ ַאֶּפ֔ ֲח֣רֹון ֵמֽ ׁשּ֚וב

ש”ץ:

ֶאת ִלְמחֹות ֵבינּו אֹוֿיְ ְּבַיד ֵׁשנּו ִּתּֿטְ ְוַאל ְוָתֹחן ִתְׁשַמע קֹוֵלנּו

ַאְרֶּבה ַהָּׁשַמִים ְּככֹוְֿכֵבי ַלֲאבֹוֵתינּו ִנְׁשַּבְעָּת ֲאֶׁשר ְזֹכר ְׁשֵמנּו:

ֵמַהְרֵּבה: ְמַעט ִנְׁשַאְרנּו ְוַעָּתה ַזְרֲעֶכם ֶאת

קהל:

ִיְׂשָרֵאל ֵהי ֱא ְיָי ִּתְׁשָּכֵחנּו: ַאל ָנא ָׁשָכְחנּו לֹא ִׁשְמ זֹאת ּוְבָכל

׃ ְלַעֶּמֽ ָרָע֖ה ַעל־ָהֽ ם ְוִהָּנֵח֥ ַאֶּפ֔ ֲח֣רֹון ֵמֽ ׁשּ֚וב

ש”ץ:

ְוַכֵּפ֥ר נּו ְוַהִּציֵל֖ ְּכֽבֹוד־ְׁשֶמ֑ ר ַעל־ְּדַב֥ נּו ִיְׁשֵע֗ ֵה֤י ֱא֘ נּו ָעְזֵר֤

׃ ְׁשֶמֽ ְלַמַ֣ען ינּו ּטֹאֵת֗ ַעל־ַח֝

קהל:

׃ ְלַעֶּמֽ ָרָע֖ה ַעל־ָהֽ ם ְוִהָּנֵח֥ ַאֶּפ֔ ֲח֣רֹון ֵמֽ ׁשּ֚וב ִיְׂשָרֵאל ֵהי ֱא ְיָי וש”ץ: קהל

ציבור: בתענית

ְׁשַמע ִרים ָהאֹוֿמְ ִיְׂשָרֵאל יֹאַבד ְוַאל ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵאִרית ְׁשמֹור ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוֵמר

ַיֲחִדים ַהֿמְ ֶאָחד ּגֹוי יֹאַבד ְוַאל ֶאָחד ַעם ְׁשֵאִרית ְׁשמֹור ֶאָחד ּגֹוי ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל:

יֹאַבד ְוַאל ָקדֹוׁש ַעם ְׁשֵאִרית ְׁשמֹור ָקדֹוׁש ּגֹוי ׁשֹוֵמר ֶאָחד: ְיָי ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ִׁשְמ

ְּבַרֲחִמים ִמְתַרֶּצה ָקדֹוׁש: ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְקדּוּׁשֹות ְּבָׁשלֹוׁש ִׁשים ַׁשּֿלְ ַהֿמְ ָקדֹוׁש ּגֹוי

ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו עֹוֵזר: ֵאין ִּכי ָעִני ְלדֹור ְוִהְתַּפֵּיס ִהְתַרֶּצה ְּבַתֲחנּוִנים ּוִמְתַּפֵּיס

ְוהֹוִׁשיֵענּו: ָוֶחֶסד ְצָדָקה ִעָּמנּו ֲעֵׂשה ַמֲעִׂשים ָּבנּו ֵאין ִּכי ַוֲעֵננּו ָחֵּננּו

ֲחָסֶד֑י ַוֽ ָי ְי֖ ֲחֶמ֣י ַרֽ ר ְזֹכ֤ ֵעיֵנֽינּו: י ָעֶל֖ י ִּכ֥ ה ַמה־ַּנֲֽעֶׂש֔ ֵנַדע֙ א ֹ֤ ל ְחנּו ֲאַנ֗ ַוֽ כ ב’ ד”ה
כה תהלים

ַאל־ִּתְזָּכר־ָלנּו֘ ׃ ָלֽ ְלנּו ִיַח֥ ר ֲאֶׁש֗ ַּכֽ֝ ָעֵל֑ינּו ֣ ְיָי ֣ ְיִהי־ַחְסּֿדְ ָּמה׃ ֵהֽ עֹוָל֣ם ֵמֽ י ִּכ֖ לג תהלים

ב ִּכי־ַר֝֗ ָחֵּנ֑נּו ֣ ְיָי ָחֵּנ֣נּו ד׃ ְמֹאֽ ַדּ֣לֹונּו י ִּכ֖ ַרֲחֶמ֑י ֣מּונּו ְיַקּֿדְ ַמֵ֭הר ִנ֥ים ִראֹׁש֫ ֹנ֪ת ֲע עט תהלים
קכג תהלים

ֲאָנְֽחנּו׃ ר י־ָעָפ֥ ִּכֽ ָז֗֝כּור נּו ִיְצֵר֑ ָיַד֣ע י־֣הּוא ִּכֽ ִּתְזּֽכֹור׃ ם ַרֵח֥ ֶגז ְּבֹר֖ ֽבּוז׃ ְענּו ָׂשַב֥ ג חבקוק
קג תהלים

ינּו ּטֹאֵת֗ ַעל־ַח֝ ר ְוַכֵּפ֥ נּו ְוַהִּציֵל֖ ְּכבֹוד־ְׁשֶמ֑ ר ַעל־ְּדַב֥ נּו ִיְׁשֵע֗ ֵה֤י ֱא֘ נּו ָעְזֵר֤ = עט תהלים

׃ ְׁשֶמֽ ְלַמַ֣ען
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ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו - ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר ַרָּבא

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ָּלא ְלֵעֽ ׃ הּוא ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

49 עמ’ ב”אשרי” ממשיכים ימים בשאר התורה. קוראים המועד וחול חנוכה, חודש, ראש ה’, ב’ ביום

J התורה קריאת סדר j

המועד: וחול חנוכה, חודש, בראש ארך” ”א־ל אומרים אין

ַעל־ַעֶּמ֗ ֣ ְיָי ֧חּוָסה נּו: ּתֹוִכיֵחֽ ְּבַאּֿפְ ַאל ֶוֱאֶמת ֶסד ֶחֽ ְוַרב ִים ַאַּפֽ ֶר ֶאֽ ֵאל

ֵאל: י ַרֲחֶמֽ ְּכֹרב ָנא ְסַלח ָאדֹון ְל אנּו ָחָטֽ ָרע: ִמָּכל נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ

הארון פותחים

י ְמַׂשְנֶא֖ ְוָיֻנ֥סּו י ֶב֔ ֿיְ ֹאֽ ֙ צּו ְוָיֻפ֨ ְיָי֗ קּוָמ֣ה ֹמֶׁש֑ה ֹ֣אֶמר ַוּי ן ָאֹר֖ ָהֽ ַע ִּבְנֹס֥ י יַוְיִה֛ במדבר

ּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן ָּברּו ִם׃ ִמיֽרּוָׁשָלֽ ּוְדַבר־ְיָי֖ ה תֹוָר֔ ֵּתֵצ֣א ִמִּצּיֹון֙ י ִּכ֤ ׃ בִמָּפֶנֽי ישעיה

ִּבְקֻדָּׁשתֹו: ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו

ו ַיְחָּדֽ ְׁש֣מֹו ה ּוְנֽרֹוֲמָמ֖ י ִאִּת֑ ֣ ְיָי ַלֽ ֣לּו ַּֽגּֿדְ לדש”ץ: תהלים

ַּבָּׁשַמִ֣ים ל י־ֹכ֖ ִּכֽ ְוַה֔הֹוד ְוַהֵּנַ֣צח ֶרת֙ ְוַהִּתְפֶא֨ ה בּוָר֤ ְוַהּֿגְ ה ֻדָּל֨ ַהּֿגְ ָי ְי֠ ֣ ְל כטכולם: א’ ד”ה

ינּו ֵה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י ֽרֹוֲמ֡מּו אׁש׃ ֹֽ ְלר ל ְלֹכ֥ א ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖ ה ַהַּמְמָלָכ֔ ֙ ְיָי ֤ ְל צטּוָבָאֶ֑רץ תהלים

ְלַה֣ר ֲחוּו ְׁשַּתֽ ְ֖וִהֽ ינּו ֵה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י ֽרֹוֲמ֡מּו ֽהּוא׃ ָק֥דֹוׁש יו ַרְגָל֗ ם ֲהֹד֥ ַלֽ ֲחוּו ְׁשַּתֽ ְ֖וִהֽ

ינּו׃ ֵהֽ ֱא ֥ ְיָי ֗דֹוׁש י־ָק֝ ִּכֽ ָקְדׁ֑שֹו

ְוַיִּציל ֵאיָתִנים ְּבִרית ְוִיְזּכֹור ֲעמּוִסים ַעם ְיַרֵחם הּוא ָהַרֲחִמים ַאב

ינּו ָעֵלֽ ְוָיחֹון ׂשּוִאים ַהּֿנְ ִמן ָהַרע ְּבֵיֶֽצר ְוִיְגַער ָהָרעֹות ַהָּׁשעֹות ִמן ינּו ַנְפׁשֹוֵתֽ

ְוַרֲחִמים: ְיׁשּוָעה טֹוָבה ְּבִמָּדה ינּו ִמְׁשֲאלֹוֵתֽ ִויַמֵּלא עֹוָלִמים ִלְפֵליַטת

השולחן: על הספר מניחים

ּוְפֵלַטת נּו ְּפֵלָטֵתֽ ְוָיֹחן ָקרֹוב ִּבְזַמן ינּו ָעֵלֽ ַמְלכּותֹו ְוֵתָרֶאה ְוִתָּגֶלה גבאי:

ַהֹּכל ָאֵמן: ְונֹאַמר ּוְלָרצֹון: ּוְלַרֲחִמים ֶסד ּוְלֶחֽ ְלֵחן ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּמֹו
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בן (פלוני 8 ַיֲעמֹוד ְקָרב ֹּכֵהן ַלּתֹוָרה: ָכבֹוד ּוְתנּו ינּו ֵהֽ ֵלא גֹוֶדל ָהבּו

֣ ְיָי ת ּ֘תֹוַר֤ ִּבְקֻדָּׁשתֹו: ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו ּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן ָּברּו ַהֹּכֵהן. פלוני) יט תהלים

ְיָׁ֭שִרים ֣ ְיָי י ִּפּ֘קּוֵד֤ ִתי׃ ֶּפֽ יַמת ַמְחִּכ֥ ה ֶנֱֽ֝אָמָנ֗ ֥ ְיָי ֵע֖דּות ָנֶ֑פׁש ְמִׁש֣יַבת ְּתִ֭מיָמה

ְיָבֵר֖ ְיָי֓ ִיֵּת֑ן ְלַעּ֣מֹו ז ֹע֖ ְיָי֗ ֵעיָנֽ ִים׃ ת ְמִאיַר֥ ה ָר֗ ָּב֝ ֥ ְיָי ִמְצַו֖ת ֵחי־ֵל֑ב ְמַׂשּֿמְ כט תהלים

ל ְלֹכ֤ ּוא ֝ה֗ ָמֵג֥ ן ְצרּוָפ֑ה ֣ ְיָי ִאְמַר֣ת ְרּ֥כ ַּד֫ ים ָּתִמ֪ ֮ ָהֵאל ַֿבָּׁשֽלֹום׃ ֶאת־ַעּ֣מֹו יח תהלים

ים־ּֽבֹו׃ ִס֬ ח ַהֽ

ַהּֽיֹום׃ ֶכ֖ם ַחִּי֥ים־ֻּכּֿלְ ֵהיֶכ֑ם ֽ ֱא ָי ְי֖ ַּבֽ ים ֵבִק֔ ַהּֿדְ ְוַאֶּתם֙ כולם: ד דברים

274 בעמוד התורה קריאת

: ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ֶאת ָּבֲרכּו עולה:

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ָּברּו וקהל: עולה

ָהַעִּמים ִמָּכל נּו ָּבֽ ַחר ָּבֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו עולה:

ַהּתֹוָרה: נֹוֵתן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּתֹוָרתֹו: ֶאת נּו ָלֽ ְוָנַֽתן

הקריאה: אחר

עֹוָלם ְוַחֵּיי ֱאֶמת ּתֹוַרת נּו ָלֽ ָנַֽתן ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהּתֹוָרה: נֹוֵתן ְיָי ַאָּתה ָּברּו נּו: ְּבתֹוֵכֽ ָנַטע

הגומל: ברכת

טֹוב: ָּכל ִני ָמַלֽ ֶׁשּֿגְ טֹובֹות ְלַחָּיִבים ַהּגֹוֵמל ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ָלה: ֶסֽ טֹוב ָּכל ִיְגָמֿלְ הּוא טֹוב ָּכל ָמְל ֶׁשּֿגְ ִמי קהל:

לעולה: שברך מי

אֹותֹו פלוני) בן (פלוני ֶאת ְיָבֵר הּוא ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֶׁשֵּבַר ִמי
ֶזה ִּבְׂשַכר ַהּתֹוָרה ְוִלְכבֹוד ַהָּמקֹום ִלְכבֹוד ֶׁשָעָלה ַּבֲעבּור לֹו ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת

ְוַהְצָלָחה ְּבָרָכה ְוִיְׁשַלח ְוצּוָקה ָצָרה ִמָּכל הּו ְוַיִּציֵלֽ הּו ֵרֽ ִיְׁשֿמְ הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש

ָאֵמן: ְונֹאַמר ֶאָחיו: ִיְׂשָרֵאל ָּכל ִעם ָיָדיו ַמֲעֵׂשה ְּבָכל

ֹּכֵהן ִּבְמקוׂם פלוני) בן (פלוני ַיֲעמֹוד ֹּכֵהן, ַּכאן ֵאין כהן: אין עם 8
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בן: ליולדת שבירך מי

ֶדת ֶלֽ ַהי ָהִאָׁשה ֶאת ְיָבֵר הּוא ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ינּו ֵתֽ ֲאב ֶׁשֵּבַר ִמי
ֶזה ִּבְׂשַכר ַּבֲעָדם... ָנַדר ֶׁשַּבֲעָלה ַּבֲעבּור ב ט ְּבַמָזל ָלד ַהנ ְּבָנה ִעם (פב”פ)

ב ַּבט ְּבָנה ֶאת ְלַגֵדל ָהֵאם ֶאת ִויַזֶּכה ְוִיְׁשְמֵרם ְּבֶעְזָרם ְיִהי הּוא ָּברּו ׁש ַהָקד

ְונֹאַמר ִבים. ט ּוְלַמֲעִׂשים ְלֻחָּפה ָרה ַלּת ר ִמיׁש ַרח ְּבֹאֽ ּוְלַהְדִריכ ּוַבְנִעיִמים

ָאֵמן:

בת: ליולדת שבירך מי

ֶדת ֶלֽ ַהי ָהִאָׁשה ֶאת ְיָבֵר הּוא ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ינּו ֵתֽ ֲאב ֶׁשֵּבַר ִמי
ַּבֲעבּור ְּבִיְׂשָרֵאל...) ְׁשָמּה (ְוִיָקֵרא ב ט ְּבַמָזל ֶדת ֶלֽ ַהנ ִּבָּתה ִעם (פב”פ)

ִויַזֶּכה ְוִיְׁשְמֵרן ְּבֶעְזָרן ְיִהי הּוא ָּברּו ׁש ַהָקד ֶזה ִּבְׂשַכר ַּבֲעָדן... ָנַדר ֶׁשַּבֲעָלה

ת ְלִמְצ ר ִמיׁש ַרח ְּבֹאֽ ּוְלַהְדִריָכה וַבְנִעיִמים ב ַּבט ִּבָּתה ֶאת ְלַגֵדל ָהֵאם ֶאת

ָאֵמן: ְונֹאַמר ִבים. ט ּוְלַמֲעִׂשים ְלֻחָּפה

מצוה: הבר של אבי

ֶׁשָּלֶזה ֵמָעְנׁשוׂ ִני ְּפָטַרֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם, ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

מצוה: לבר שבירך מי

ָיָמיו יעּו ֶׁשִהִגֽ (פב”פ) ֶאת ְיָבֵר הּוא ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ינּו ֵתֽ ֲאב ֶׁשֵּבַר ִמי
ָדָאה ְוה ַבח ֶׁשֽ ָלֵתת ָנה ָהִראׁש ַעם ַּבַּפֽ ָרה ַלּת ם ַהי ְוָעָלה ִמְצָוה ַּבר ת ִלְהי

ׁש ַהָקד ֶזה ִּבְׂשַכר (ְוָנַדר...) ל ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָבה ַהט ָּכל ַעל ִיְתָּבַר ְלַהֵׁשם

ִּבְדָרָכיו ֶכת ְוָלֶלֽ ְיָי ִעם ָׁשֵלם ת ִלְהי ִלּב ֶאת ֵנן ִויכ ִויַחֵיֽהּו הּו ִיְׁשְמֵרֽ הּוא ָּברּו

ָאֵמן: ְונֹאַמר ַהָיִמים ָּכל ָתיו ִמְצ ְוִלְׁשֹמר

קדיש: חצי אומר הקורא קריאת שמסיים לאחר

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו - ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר ַרָּבא

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ָּלא ְלֵעֽ ׃ הּוא ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא



לחול שחרית 48

הגבהה:

ה׃ ְּבַיד־ֹמֶׁשֽ ְיָי֖ י ַעל־ִּפ֥ ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ְּבֵנ֥י ִלְפֵנ֖י ה ֹמֶׁש֔ ֲאֶׁשר־ָׂש֣ם ַהּתֹוָר֑ה ֹ֖את ְוז ד דברים
ט במדבר

ַדְרֵכי־ֹנַ֑עם ְּדָרֶכ֥יָה ר׃ ְמֻאָּׁשֽ ֶכ֥יָה ֹתֿמְ ְוֽ ָּבּ֑ה ים ֲחִזיִק֣ ַלַּמֽ ִה֭יא ץ־ַחִּי֣ים ֵעֽ ג משלי

֥ ְיָי ְוָכֽבֹוד׃ ֶׁשר ֹע֣ ּה ְׂשמֹאוָל֗ ִּב֝ יִמיָנּ֑ה ִּבֽ ָיִ֭מים ֶר ֹא֣ ָׁשֽלֹום׃ יבֹוֶת֣יָה ָכל־ְנִת֖ ְוֽ

יר׃ ְוַיְאִּדֽ ה ּתֹוָר֖ יל ַיְגִּד֥ ִצְד֑קֹו ְלַמַ֣ען ץ ָחֵפ֖ מב ישעיה

גלילה:

ַּבָּׁשַמִ֣ים ל י־ֹכ֖ ִּכֽ ְוַה֔הֹוד ְוַהֵּנַ֣צח ֶרת֙ ְוַהִּתְפֶא֨ ה ְוַהְּגבּוָר֤ ה ַהְּגֻדָּל֨ ָי ְי֠ ֣ ְל כט א’ דה”י

ְוַהָּכבֹוד֙ ֶׁשר ְוָהֹע֤ אׁש׃ ֹֽ ְלר ל ְלֹכ֥ א ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖ ה ַהַּמְמָלָכ֔ ֙ ְיָי ֤ ְל ּוָבָאֶ֑רץ

ּוְלַחֵּז֖ק ל ְלַגֵּד֥ ֔ ֣ ְד ּוְבָי ּוְגבּוָר֑ה ַח ֹּכ֣ ֖  ְד ּוְבָיֽ ל ַּבֹּכ֔ מֹוֵׁש֣ל ְוַאָּתה֙ י ִמְּלָפֶנ֔

ְיִהי ׃ ִּתְפַאְרֶּתֽ ם ְלֵׁש֥ ים ְלִל֖ ּוְמַהֽ ֑ ָל ֲאַנְ֖חנּו ים מֹוִד֥ ינּו ֵה֔ ֱא ְוַעָּת֣ה ל׃ ַלֹּכֽ

י ִמּדֹוֶתֽ ַעל ַרֲחֶמי ֶׁשִיְתּגֹוְללּו ֲאבֹוַתי ֵהי ֵוא ַהי ֱא ְיָי ִמְּלָפֶני ָרצֹון

ַהִּדין: ִמּׁשּוַרת ִלְפִנים ָלֶהם ְוִתָּכֵנס טּוְב ְּבִמַּדת ָּבֶנֽי ַעל ְוִתְתַנֵהג

ְׁש֣מֹו־ְלַבּ֑דֹו׃ ִּכי־ִנְׂשָּג֣ב ְיָי֗ ם ֶאת־ֵׁש֬ ּו ֲל֤ל֨ ְיַהֽ ש”ץ: קמח תהלים

ִלְבֵנ֣י יו ָכל־ֲחִסיָד֗ ְלֽ ְּתִהָּל֤ה ְלַעּ֡מֹו ֶרן ֶק֨ ֤ ֶרם ַוָּי ִים׃ ְוָׁשָמֽ ֶרץ ַעל־ֶא֥ ֝הֹו֗דֹו קהל:

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ֹר֗בֹו ְק֝ ַע֥ם ִיְׂ֭שָרֵאל

לארון: תורה הספר כשחוזרים

ים ַעל־ַיִּמ֣ ִּכי־֖הּוא ּה׃ ָבֽ ֵבי ְו֣יֿׁשְ ל ֵב֗ ֵּת֝ ּוְמלֹוָאּ֑ה ָהָאֶ֣רץ ַלְ֭יָי ְז֥מֹור ִמ֫ ד ְלָדִו֗ כד תהלים

ָקְדֽׁשֹו׃ ִּבְמ֥קֹום י־ָי֗֝קּום ּוִמ֥ ֑ ְיָי ְּבַה֣ר ַ֖יֲֽעֶלה י ִמ֥ ְיֽכֹונֲֶנָֽה׃ ְוַעל־ְנָ֝ה֗רֹות ְיָסָדּ֑ה

ה׃ ְלִמְרָמֽ ִנְׁשַּב֣ע א ֹ֖ ְול י ַנְפִׁש֑ ַלָּׁשְ֣וא א־ָנָׂש֣א ֹֽ ל ֲאֶׁש֤ר ב ָב֥ ֵל֫ ּוַב֪ר ִים ַכַּפ֗ י ְנִק֥

ָפֶנ֖י י ְמַבְקֵׁש֥֨ ָׁש֑ו ֹּדֿרְ ּ֣דֹור ֶז֭ה ִיְׁשֽעֹו׃ י ֵה֥ ֱא ֵמֽ ה ּוְ֝צָדָק֗ ֑ ְיָי ֵמֵא֣ת ְבָ֭רָכה ִיָּׂש֣א

ֶמֶ֣ל ְוָ֝י֗בֹוא עֹוָל֑ם ִּפְתֵח֣י ְוִ֭הָּנְֽׂשאּו ם אֵׁשיֶכ֗ ָרֽ ים ְׁשָעִר֨ ְׂש֤אּו ָלה׃ ֶסֽ ב ַיֲֽעֹק֣

ְׂש֤אּו ה׃ ִמְלָחָמֽ ִּגּ֥בֹור ָי֗ ְי֜ ְוִגּ֑בֹור ִעּ֣זּוז ָי ְי֖ ֥בֹוד ַהָּכ֫ ֶמֶ֤ל ֶז֘ה י ִמ֥ ַהָּכֽבֹוד׃

ֶז֘ה ֣הּוא י ִמ֤ ַהָּכֽבֹוד׃ ֶמֶ֣ל א ֹ֗ ְוָ֝יב עֹוָל֑ם ִּפְתֵח֣י ּוְׂ֭שאּו ם אֵׁשיֶכ֗ ָרֽ ְׁשָעִרים

ָלה׃ ֶסֽ ַהָּכ֣בֹוד ֶל ֶמ֖ ֤הּוא ְצָב֑אֹות ְיָי֥ ֥בֹוד ַהָּכ֫ ֶמֶ֪ל
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ה ָּת֗ ַא֝ ִלְמֽנּוָחֶת֑ ָי ְי֖ קּוָמ֣ה ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ י ַאְלֵפ֥ ֲב֖בֹות ִרֽ ְיָי֔ ׁשּוָב֣ה יֹאַמ֑ר ה יּוְבֻנֹח֖ במדבר
קלב תהלים

ַעְבֶּד֑ ָּדִו֣ד ֲעבּור ַּבֽ ְיַרֵּנֽנּו׃ י ֲחִסיֶד֥ ַוֽ ׁשּו־ֶצֶ֑דק ִיְלּֿבְ ֲהֶנ֥י ֹּכֽ ׃ ֻעֶּזֽ  ֲא֥רֹון ַוֽ

בּו׃ ֲעֹזֽ ל־ַּתֽ ַאֽ י ֹוָרִת֗ ּֽת֝ ָלֶכ֑ם ָנַתִּ֣תי טֹ֭וב ֶלַ֣קח י ִּכ֤ ׃ ְמִׁשיֶחֽ ְּפֵנ֣י ב ֵׁש֗ דַאל־ָּת֝ משלי

ַדְרֵכי־ֹנַ֑עם ְּדָרֶכ֥יָה ר׃ ְמֻאָּׁשֽ ֶכ֥יָה ֹתֿמְ ָּבּ֑ה ים ֲחִזיִק֣ ַלַּמֽ ִה֭יא ץ־ַחִּי֣ים ֵעֽ ג= משלי

ֶדם׃ ְּכֶקֽ ינּו ָיֵמ֖ ׁש ַחֵּד֥ ָנׁ֔שּוָבה ְוֽ ֙ י ֵאֶל֨ ֤ ְיָי נּו ֲהִׁשיֵב֨ ָׁשֽלֹום׃ יבֹוֶת֣יָה ָכל־ְנִת֖ הְוֽ איכה

הארון סגורים

J התפילה סיום j

ָלה׃ ֶּסֽ ֲל֥לּו ְיַהֽ ֹוד ֝ע֗ ֵביֶת֑ ֽיֹוְׁשֵב֣י פדַאְׁ֭שֵרי תהלים

יו׃ ָהֽ ֱא ֥ ְיָי ֶׁשֽ ם ָע֗ ָה֝ י ַאְׁשֵר֥ ּ֑לֹו ֶׁשָּכָ֣כה ָהָ֭עם י קמדַאְׁשֵר֣ תהלים

ִו֥ד ְלָד֫ ה קמהְּתִהָּל֗ תהלים

ד׃ ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ם ֗ ְמ ִׁש֝ ֲרָכ֥ה ֲאָבֽ ַהֶּמֶ֑ל ֱאלֹוַה֣י ֲ֖אֽרֹוִמְמ

ד׃ ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ם ֗ ְמ ִׁש֝ ֲלָל֥ה ֲאַהֽ ַוֽ ֲרֶכָּ֑ך ֲאָבֽ ְּבָכל־֥יֹום

ֶקר׃ ֵחֽ ֵא֣ין ְוִ֝לְגֻדָּל֗תֹו ד ְמֹא֑ ּוְמֻהָּל֣ל ֣ ְיָי ָּג֤דֹול

ידּו׃ ַיִּגֽ ּוְג֖בּוֹרֶת֣י ֲעֶׂש֑י ַמֽ ְיַׁשַּב֣ח ְל֭דֹור ּ֣דֹור

יָחה׃ ָאִׂשֽ ֹאֶת֣י ִנְפֿלְ י ְוִדְבֵר֖ הֹוֶד֑ ְּכ֣בֹוד ֲהַ֭דר

ָּנה׃ ֶרֽ ֲאַסּֿפְ ֥ ְ ּוְגדּוָּלֽ יֹאֵמ֑רּו ֽנֹוְרֹאֶת֣י ֱע֣זּוז ֶוֽ

ְיַרֵּנֽנּו׃ ֥ ְ ְוִצְדָקֽ יעּו ַיִּב֑ ֣ ַרב־ֽטּוְֿב ֵזֶ֣כר

ֶסד׃ ּוְגָדל־ָחֽ ִים ַּפ֗ ַא֝ ֶר ֶא֥ ֑ ְיָי ְוַר֣חּום ַחּ֣נּון

יו׃ ֲעָׂשֽ ַעל־ָּכל־ַמֽ יו ֲחָמ֗ ְוַ֝רֽ ל ַלֹּכ֑ ֥ טֹוב־ְיָי

ֲרֽכּוָכה׃ ְיָבֽ י ֲ֝חִסיֶד֗ ַוֽ ֲעֶׂש֑י ָּכל־ַמֽ ָי ְי֖ יֹו֣דּו

רּו׃ ְיַדֵּבֽ ֥ ְ ּוְגבּוָרֽ יֹאֵמ֑רּו ֣ ְ ַמְלֽכּו ְּכ֣בֹוד

ַמְלכּוֽתֹו׃ ֲהַד֣ר ּוְ֝כ֗בֹוד ְּגֽבּוֹרָת֑יו ָאָד֣ם ָהֽ ִלְבֵנ֣י יַע ְלהֹוִד֤

ר׃ ָוֹדֽ ְּבָכל־ּ֥דֹור ֗ ְמַׁשְלּֿתְ ּוֶ֝מֽ ים ָלִמ֑ ָּכל־ֹעֽ ַמְל֥כּות ֗ ְ ַמְלֽכּו

ים׃ פּוִפֽ ְלָכל־ַהּֿכְ ף ְוזֹ֝וֵק֗ ְֿפִל֑ים ְלָכל־ַהֹּנֽ ָי ְי֖ סֹוֵמ֣

ְּבִעּֽתֹו׃ ֶאת־ָאְכָל֣ם ם ן־ָלֶה֖ נֹוֵתֽ ְוַאָּת֙ה ְיַׂשֵּב֑רּו ֵאֶל֣י ל ֹכ֖ ֵע֣יֵני

ָרֽצֹון׃ ְלָכל־ַח֣י יַע ּוַמְׂשִּב֖ ֶאת־ָיֶד֑ ַח ּפֹוֵת֥
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יו׃ ֲעָׂשֽ ְּבָכל־ַמֽ יד ְוָ֝חִס֗ ְּבָכל־ְּדָרָכ֑יו ָי ְי֖ יק ַצִּד֣

ת׃ ֱאֶמֽ ֶבֽ ִיְקָרֻא֣הּו ר ֲאֶׁש֖ ל ְלֹכ֤ ָא֑יו ֿרְ ְלָכל־ֹקֽ ָי ְי֖ ָק֣רֹוב

ם׃ ְוֽיֹוִׁשיֵעֽ ע ִיְׁ֝שַמ֗ ם ְוֶאת־ַׁשְוָעָת֥ ַיֲֽעֶׂש֑ה יו ְרֽצֹון־ְיֵרָא֥

יד׃ ַיְׁשִמֽ ָׁשִע֣ים ֿרְ ָּכל־ָהֽ ת ְוֵא֖ ֲהָב֑יו ֶאת־ָּכל־ֹאֽ ָי ְי֖ ׁשֹוֵמ֣ר

ד׃ ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ם ָקְדׁ֗שֹו ם ֵׁש֥ ָּכל־ָּבָׂ֭שר יָבֵר֣ ִוֽ י ִּפ֥ ַדֶּב֫ר ְיֽ ְיָי֗ ְּתִהַּל֥ת =

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ם ְוַעד־עֹוָל֗ ה ַעָּת֥ ֵמֽ ּה ָי֗ ֵר֤ ְנָב֘ ֲאַנְ֤חנּו ַוֽ קטו תהלים

המועד, חול פסח, ערב פורים, ושושן פורים א’, אדר וט”ו י”ד חנוכה, חודש, בראש למנצח אומרים אין
אבל. ובבית כפור, יום ערב באב, תשעה חג, אסרו

ב׃ ַיֲֽעֹקֽ י ֵה֬ ֱא ֵׁש֤ם ֗ ְיַׂ֝שֶּגְב ָצָר֑ה ְּב֣יֹום ָי ְי֖ ֣ ַיַֽעְנ ד׃ ְלָדִוֽ ִמְז֥מֹור ַח ַנֵּצ֗ ֿמְ ַלֽ כ תהלים

֗ ְ ְו֝עֹוָלֽ ָּכל־ִמְנֹחֶת֑י ר ִיְזֹּכ֥ ָּך׃ ִיְסָעֶדֽ ּוִ֝מִּצּ֗יֹון ֶדׁש ִמֹּק֑ ֥ ח־ֶעְזֿרְ ִיְׁשַלֽ

ִּביֽׁשּוָעֶת֗ ּנֲָנ֥ה ְנַרֽ א׃ ְיַמֵּלֽ ֥ ְ ְוָכל־ֲעָצֽ ִכְלָבֶב֑ ֥ ֶּתן־ְל ִיֽ ָלה׃ ֶנה־ֶּסֽ ְיַדּֿׁשְ

יַע הֹוִׁש֥ י ִּכ֤ ְעִּתי ָיַד֗ ַעָּת֤ה ׃ י ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתֽ ָי֗ ְי֜ ְיַמֵּל֥א ִנְדֹּג֑ל ינּו ֵה֥ ּוְבֵׁשם־ֱא

ְוֵאֶּ֣לה ָבֶ֭רֶכב ֵאֶּ֣לה ְיִמיֽנֹו׃ ֵיַׁ֣שע ְגבּו֗רֹות ִּב֝ ָקְדׁ֑שֹו ֵמ֣י ִמּֿׁשְ ֲ֭עֵנֽהּו ַיֽ י֥חֹו ְמִׁש֫ ְיָי֗

ְמנּו ַּק֝֗ ֲאַנְ֥חנּו ַוֽ ְוָנָפ֑לּו ֣עּו ֿרְ ָּכֽ ֵהָּ֭מה יר׃ ַנְזִּכֽ ֵה֣ינּו ֱא ֖ ְּבֵׁשם־ְיָי ְחנּו ֲאַנ֓ ַוֽ ים ַבּסּוִס֑

נּו׃ ְבֽיֹום־ָקְרֵאֽ ַיֲֽעֵנ֥נּו ֶל ֶּמ֗ ַה֝ הֹוִׁש֑יָעה ְיָי֥ = ד׃ ַוִּנְתעֹוָדֽ

אֹוָתם֙ י ְּבִריִת֤ ֹ֣את ז י ֲאִנ֗ ַוֽ ְיָי׃ ם ְנֻא֖ ב ְּבַיֲֽעֹק֑ ַׁשע ֶפ֖ י ּוְלָׁשֵב֥ ל ּגֹוֵא֔ ֙ ְלִצּיֹון ּוָב֤א נט ישעיה

֩ ִמִּפי א־ָי֡מּוׁשּו ֹֽ ל י ְּבִפ֑ ֲאֶׁשר־ַׂשְ֣מִּתי י ּוְדָבַר֖ י ָעֶל֔ ֲאֶׁש֣ר רּוִחי֙ ְיָי֔ ָאַמ֣ר

ָק֑דֹוׁש ה ְוַאָּת֥ = ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ ה ֵמַעָּת֖ ְיָי֔ ָאַמ֣ר ֙ ֲע ַזְרֽ ֤ ַרע ֶז י ּוִמִּפ֨ ֜ ֲע ַזְרֽ י ּוִמִּפ֨ כב תהלים

ר׃ ְוָאַמ֔ ֶאל־ֶזה֙ ֶז֤ה א ְוָקָר֨ ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ְּתִהּ֥לֹות ב יֹ֝וֵׁש֗ ו ישעיה

ְּכבֹוֽדֹו׃ ֶרץ ָכל־ָהָא֖ א ֹ֥ ְמל ְצָב֑אֹות ֣ ְיָי ָק֖דֹוׁש ָק֛דֹוׁש ָק֧דֹוׁש

ְׁשִכיְנֵּתּה ֵּבית ִעָּלָאה ְמרֹוָמא ִּבְׁשֵמי ַקִּדיׁש ִרין: ְוָאֿמְ ֵּדין ִמן ֵּדין ִלין ּוְמַקּֿבְ

ְיָי ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ַקִּדיׁש ְּגבּוְרֵּתּה עֹוַבד ַאְרָעא ַעל ַקִּדיׁש

קֹול ַאֲחַרי ָוֶאְׁשַמע ֽרּוַח ִני ַוִּתָּׂשֵאֽ = ְיָקֵרּה: ִזיו ַאְרָעא ָכל ַמְלָיא ְצָבאֹות

ָּגדֹול: ַעׁש ַרֽ

קֹוֽמֹו׃ ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי ָּב֥רּו ג יחזקאל
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ְּבִרי ִרין: ְוָאֿמְ ִחין ַׁשּֿבְ ִּדֿמְ ַסִּגיא יַע ִזֽ ָקל ַּבְתַרי ּוְׁשָמֵעת רּוָחא ְתִני ּוְנָטַלֽ

ד׃ ָוֶעֽ ְלֹעָל֥ם ֖ ִיְמ ֥ ְיָי ְׁשִכיְנֵּתּה: ֵּבית ֵמֲאַתר ַדָיְי טוְיָקָרא שמות

֙ ְוִיְׂשָרֵאל ִיְצָח֤ק ם ַאְבָרָה֞ ֵהי ֱא֠ ְיָי֗ ְמָּיא: ָעֿלְ ֵמי ּוְלַעֿלְ ְלָעַלם ַמְלכּוֵתּה כטְיָי א’ דה”י

ְלָבָב֖ם ְוָהֵכ֥ן ַעֶּמ֑ ְלַב֣ב ֖בֹות ַמְחֿׁשְ ְלֵיֶ֥צר ם ְלעֹוָל֔ ֹ֣את ָׁשְמָרה־ּז ינּו ֲאֹבֵת֔

א ֹ֣ ְול ַאּ֑פֹו ְלָהִׁש֣יב ְוִהְרָּב֣ה ית ְׁשִח֥ ַי֫ א ֹ֪ ְול ָעֹון֘ ר ְיַכֵּפ֥ ַר֨חּום ְו֤הּוא ׃ י עטֵאֶלֽ תהלים

׃ י ְרֶאֽ ְלָכל־ֹקֽ ֶסד ְוַרב־ֶח֝֗ ְוַסָּל֑ח ֣טֹוב ֲאֹ֭דָני י־ַאָּת֣ה ִּכֽ ָּכל־ֲחָמֽתֹו׃ יר פוָיִ֝ע֗ תהלים

ְלַאְבָרָה֑ם ֶסד ֶח֖ ב ְלַיֲֽעֹק֔ ֱאֶמת֙ ִּתֵּת֤ן ת׃ ֱאֶמֽ ֥ ְ ְותֹוָרֽ ם ְלעֹוָל֗ ֶדק ֶצ֥ ְ קיטִצְ֭דָקֽ תהלים
ז מיכה

ֵא֤ל ָה֘ ָל֥נּו ַיֲֽעָמ֫ס ֗יֹום ֤יֹום ֲאֹדָני֘ ָּב֥רּו ֶדם׃ ֶקֽ יֵמי ִמ֥ ינּו ֲאֹבֵת֖ ַלֽ ְעָּת ר־ִנְׁשַּב֥ סחֲאֶׁשֽ תהלים

ְצָב֑אֹות ְיָי֥ ָלה׃ ֶסֽ ב ַיֲעֹק֣ י ֵה֖ ֱא נּו ִמְׂשָּגב־ָל֝֗ ִעָּמ֑נּו ְצָב֣אֹות ֣ ְיָי ָלה׃ ֶסֽ נּו מוְיֽׁשּוָעֵת֬ תהלים
פד תהלים

נּו׃ ְבֽיֹום־ָקְרֵאֽ ַיֲֽעֵנ֥נּו ֶל ֶּמ֗ ַה֝ הֹוִׁש֑יָעה ְיָי֥ ׃ ָּבֽ ַח ֹּבֵט֥ ם ָ֝אָד֗ י סַאְׁשֵר֥ תהלים

נּו ָלֽ ְוָנַֽתן ַהּתֹוִעים ִמן נּו ְוִהְבִּדיָלֽ ִלְכבֹודֹו נּו ָרָאֽ ֶׁשּֿבְ ינּו ֵהֽ ֱא הּוא ָּברּו

ְוָיֵׂשם ְּבתֹוָרתֹו נּו ִלֵּבֽ ִיְפַּתח הּוא נּו ְּבתֹוֵכֽ ָנַטע עֹוָלם ְוַחֵּיי ֱאֶמת ּתֹוַרת

לֹא ַען ְלַמֽ ָׁשֵלם ְבֵלָבב ּוְלָעְבדֹו ְרצֹונֹו ְוַלֲעׂשֹות ְוִיְרָאתֹו ַאֲהָבתֹו נּו ְּבִלֵּבֽ

ַלֶּבָהָלה: ֵנֵלד ְולֹא ָלִריק ִניַגע

ָּבעֹוָלם י ֻחֶּקֽ ֶׁשִּנְׁשמֹור ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ּוְלַחֵּיי יַח ַהָּמִׁשֽ ְימֹות ִלְׁשֵני ּוְבָרָכה טֹוָבה ְוִניַרׁש ְוִנְרֶאה ְוִנְחֶיה ְוִנְזֶּכה ַהֶּזה

ָּך׃ אֹוֶדֽ ְלעֹוָל֣ם י ַה֗ ֱא֝ ֥ ְיָי ם ִיֹּד֑ א ֹ֣ ְול ָכ֭בֹוד ֣ ְיַזֶּמְר ְלַמַ֤ען ַהָּבא: לָהעֹוָלם תהלים

ִּכ֚י ֲעֵדי־ַע֑ד ֖ ְיָי ַבֽ ִּבְט֥חּו ִמְבַטֽחֹו׃ ֖ ְיָי ְוָהָי֥ה ֑ ְיָי ַּבֽ ח ִיְבַט֖ ר ֲאֶׁש֥ ֶבר ַהֶּג֔ יזָּב֣רּו ירמיה
כו ישעיה

ֶׁש֣י ֿרְ ֹדֽ א־ָעַזְ֖בָּת ֹֽ ל י ִּכ֤ ְׁשֶמ֑ ֵע֣י ְ ֽיֹו ֭ ְב ֣חּו ְוִיְבֿטְ = ים׃ ֽעֹוָלִמֽ ֖צּור ְיָי֔ טְּבָיּ֣ה תהלים

יר׃ ְוַיְאִּדֽ ה ּתֹוָר֖ יל ַיְגִּד֥ ִצְד֑קֹו ְלַמַ֣ען ץ ָחֵפ֖ ֥ ְיָי מבְיָי׃ ישעיה

58 עמ’ ומוסף קדיש חצי כאן אומרים חדש בראש

עמ’217 ומוסף קדיש חצי כאן אומרים המועד בחול

מוסף. לפני התפילין סלקים אין

ר׃ ֵלאֹמֽ ְרָּת ִּדַּב֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ֲאֹדָנ֑י ַח ֹּכ֣ ִיְגַּדל־ָנ֖א ה ידְוַעָּת֕ במידבר

ָּמה׃ ֵהֽ ָל֣ם ֵמע י ִּכ֖ י ַוֲחָסֶד֑ ָי ְי֖ כהְזֹכר־ַרֲחֶמ֣י תהלים

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָקִריב׃ ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון
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ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא׃ ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא׃ ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

ינּו׃) ְּתִפָּלֵתֽ ֶאת ּוְבָרצֹון ְּבַרֲחִמים ַקֵּבל קהל: )

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִבְׁשַמָּיא׃ ִּדי ֲאבּוהֹון ֳקָדם ִיְׂשָרֵאל ְּדָכל הֹון ְ ּוָבעּו הֹון ְ ְצלֹו ִּתְתַקַּבל

ם׃) ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ קהל: ) קיג תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא

ֶרץ׃) ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝ ֑ ְיָי ֵמִע֣ם ֶעְ֭זִרי קהל: ) קכא תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה

J עלינו j

ָעָׂשנּו ֶׁשּלֹא ְּבֵראִׁשית, ֵצר ְלי ְּגֻדָּלה ָלֵתת ַהֹּכל, ן ַלֲאד ְלַׁשֵּבַח ינּו ָעֵלֽ

ָּכֶהם, ֶחְלֵקנּו ָׂשם ֶׁשּלֹא ָהֲאָדָמה. ת ח ְּכִמְׁשּֿפְ ָׂשָמנּו ְולֹא ת, ָהֲאָרצ ֵיי ְּכג

ֶאל ּוִמְתַּפֲּלִלים ָוִריק, ְלֶהֶבל ִמְׁשַּתֲחִוים ֶׁשֵהם ָנם, ְּכָכל־ֲהמ ָרֵלנּו וג

ַמְלֵכי ֶמֶל ִלְפֵני ִדים ּומ ּוִמְׁשַּתֲחִוים ִעים ֿרְ ּכ ַוֲאַנְחנּו ִׁשיַע. י לֹא ֵאל

ַׁשב ּומ ָאֶרץ, ְוֹיֵסד ָׁשַמִים ֶטה נ ֶׁשהּוא הּוא, ָּברּו ׁש ַהָּקד ָלִכים ַהּֿמְ

ֵאין ֵהינּו, ֱא הּוא ִמים. ְמר ְּבָגְבֵהי ֻעּז ּוְׁשִכיַנת ִמַּמַעל, ַּבָּׁשַמִים ְיָקר

ַוֲהֵׁשֹבָת֮ ם ַהּ֗י ְוָיַדְעָּת֣ : ָרת ְּבּת ַּכָּכתּוב . זּוָלת ֶאֶפס ַמְלֵּכנּו, ֱאֶמת ד, ע ד דברים

ין ֵא֖ ִמָּתַ֑חת ֶרץ ְוַעל־ָהָא֖ ַעל ִמַּמ֔ ַּבָּׁשַמִ֣ים ים ִה֔ ֱא ָהֽ ֣הּוא ֙ ְיָי י ִּכ֤ ֒ ֶאל־ְלָבֶב֒

ד׃ ֽע

ְלַהֲעִביר , ֻעֶּז ְּבִתְפֶאֶרת ְמֵהָרה ת ִלְרא ֵהינּו, ֱא ְיָי ְל ְנַקֶּוה ֵּכן ַעל

ְּבַמְלכּות ָלם ע ְלַתֵּקן ִיָּכֵרתּון, ת ָּכר ְוָהֱאִליִלים ָהָאֶרץ, ִמן ִּגּלּוִלים

ָאֶרץ. ִרְׁשֵעי ָּכל ֵאֶלי ת ְלַהְפנ , ִבְׁשֶמ אּו ִיְקֿרְ ָבָׂשר ְּבֵני ְוָכל ַׁשַּדי,

ן. ָלׁש ָּכל ִּתָּׁשַבע , ֶּבֶר ָּכל ִתְכַרע ְל ִּכי ֵתֵבל, ֵבי ֿׁשְ י ָּכל ְוֵיְדעּו ַיִּכירּו

ֻכָּלם לּו ִויַקּֿבְ = ִיֵּתנּו, ְיָקר ִׁשְמ ד ְוִלְכב ְוִיֹּפלּו, עּו ִיְכֿרְ ֵהינּו ֱא ְיָי ְלָפֶני

ַהַּמְלכּות ִּכי ָוֶעד. ָלם ְלע ְמֵהָרה ֲעֵליֶהם ְוִתְמ , ַמְלכּוֶת ֹעל ֶאת

ד: ְּבָכב ִּתְמ ַעד ֵמי ֿלְ ּוְלע ִהיא, ֶׁשּֿלְ
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J יום של שיר j

ַּבִּמְקָּדׁש: ִרים אֹוֿמְ ָהיּו ַהְלִוִּים ֶׁשּבֹו ַּבַּׁשָּבת ִראׁשֹון יֹום ַהּיֹום

ים ַעל־ַיִּמ֣ ִּכי־֖הּוא ּה׃ ָבֽ ְו֣יְׁשֵבי ל ֵב֗ ֵּת֝ ּוְמלֹוָאּ֑ה ָהָאֶ֣רץ ַלְ֭יָי ְז֥מֹור ִמ֫ ד כדְלָדִו֗ תהלים

ָקְדֽׁשֹו׃ ִּבְמ֥קֹום י־ָי֗֝קּום ּוִמ֥ ֑ ְיָי ְּבַה֣ר ַ֖יֲֽעֶלה י ִמ֥ ְיֽכֹונֲֶנָֽה׃ ְוַעל־ְנָ֝ה֗רֹות ְיָסָדּ֑ה

ה׃ ְלִמְרָמֽ ִנְׁשַּב֣ע א ֹ֖ ְול י ַנְפִׁש֑ ַלָּׁשְ֣וא א־ָנָׂש֣א ֹֽ ל ֲאֶׁש֤ר ב ָב֥ ֵל֫ ּוַב֪ר ִים ַכַּפ֗ י ְנִק֥

ָפֶנ֖י י ְמַבְקֵׁש֥֨ ֹּדְרָׁש֑ו ּ֣דֹור ֶז֭ה ִיְׁשֽעֹו׃ י ֵה֥ ֱא ֵמֽ ה ּוְ֝צָדָק֗ ֑ ְיָי ֵמֵא֣ת ְבָ֭רָכה ִיָּׂש֣א

ֶמֶ֣ל ְוָ֝י֗בֹוא עֹוָל֑ם ִּפְתֵח֣י אּו ְוִ֭הָּנֽֿׂשְ ם אֵׁשיֶכ֗ ָרֽ ים ְׁשָעִר֨ ְׂש֤אּו ָלה׃ ֶסֽ ב ַיֲֽעֹק֣

ְׂש֤אּו ה׃ ִמְלָחָמֽ ִּגּ֥בֹור ָי֗ ְי֜ ְוִגּ֑בֹור ִעּ֣זּוז ָי ְי֖ ֥בֹוד ַהָּכ֫ ֶמֶ֤ל ֶז֘ה י ִמ֥ ַהָּכֽבֹוד׃

ֶז֘ה ֣הּוא י ִמ֤ = ַהָּכֽבֹוד׃ ֶמֶ֣ל א ֹ֗ ְוָ֝יב עֹוָל֑ם ִּפְתֵח֣י ּוְׂ֭שאּו ם אֵׁשיֶכ֗ ָרֽ ְׁשָעִרים

ָלה׃ ֶסֽ ַהָּכ֣בֹוד ֶל ֶמ֖ ֤הּוא ְצָב֑אֹות ְיָי֥ ֥בֹוד ַהָּכ֫ ֶמֶ֪ל

ַּבִּמְקָּדׁש: ִרים אֹוֿמְ ָהיּו ַהְלִוִּים ֶׁשּבֹו ַּבַּׁשָּבת ֵּׁשִני יֹום ַהּיֹום

ַהר־ָקְדֽׁשֹו׃ ינּו ֵה֗ ֱא֝ יר ְּבִע֥ ד ְמֹא֑ ּוְמֻהָּל֣ל ְ֖יָי ָּג֣דֹול ַרח׃ ִלְבֵני־ֹקֽ ְז֗מֹור ִמ֝ יר מחִׁש֥ תהלים

ב׃ ָרֽ ֶמֶ֣ל ת ְרַי֗ ִק֝ ָצ֑פֹון ֵת֣י ַיְרּֿכְ ַהר־ִצּ֭יֹון ֶרץ ָא֥ ָּכל־ָה֫ ְמׂ֪שֹוׂש נֹוף ה ְיֵפ֥

ְב֥רּו ָעֽ ֽנֹוֲע֑דּו ים ָלִכ֖ ַהּֿמְ י־ִהֵּנ֣ה ִּכֽ ְלִמְׂשָּגֽב׃ ע נֹוַד֥ יָה נֹוֶת֗ ְּבַאְרֿמְ ים ִה֥ ֱא

יל ִח֝֗ ָׁש֑ם ֲאָחָזַ֣תם ָעָדה ְר֭ זּו׃ ֶנְחָּפֽ ִנְבֲה֥לּו ָּתָמ֑הּו ֵּכ֥ן אּו ָר֭ ֵהָּ֣מה ו׃ ַיְחָּדֽ

ינּו ָרִא֗ ֵּכ֤ן ְענּו ָׁשַמ֨ ֲאֶׁש֤ר ַּכֽ יׁש׃ ַּתְרִׁשֽ ֳאִנּ֥יֹות ר ַׁשֵּב֗ ְּת֝ ים ָקִד֑ ְּב֥רּוַח ה׃ ַּכּֽיֹוֵלָדֽ

ָלה׃ ֶסֽ ַעד־עֹוָל֣ם ְיֽכֹונֲֶנָ֖ה ים ִה֨ ֱא ֵה֑ינּו ֱא ְּבִע֣יר ְיָי־ְצָ֭באֹות ְּבִע֣יר

ְ ְּתִ֭הָּל ֵּכ֣ן ים ִה֗ ֱא ֤ ְּכִׁשְמ ׃ יָכֶל ֵהֽ ֶרב ֶק֗ ְּב֝ ַחְסֶּד֑ ים ִה֣ ֱא ינּו ִּדִּמ֣

ְיהּוָד֑ה ְּב֣נֹות ָּתֵ֭גְלָנה ַהר־ִצּ֗יֹון ִיְׂשַמ֤ח ׃ ְיִמיֶנֽ  ָא֣ה ָמֿלְ ֶדק ֶצ֝֗ ַעל־ַקְצֵוי־ֶאֶ֑רץ

ם ֶכ֨ ִלּֿבְ יתּו ִׁש֤ = יָה׃ ִמְגָּדֶלֽ ְפ֗רּו ִס֝ ְוַהִּקי֑פּוָה ִצּ֭יֹון ּבּו ֹס֣ ׃ י ִמְׁשָּפֶטֽ ַען ַמ֗ ְל֝

ים ִה֣ ֱא ה ֶז֨ י ִּכ֤ ֲחֽרֹון׃ ַאֽ ְל֣דֹור ֗רּו ַסּֿפְ ְּת֝ ַען ְלַמ֥ ַאְרְמנֹוֶת֑יָה ֥גּו ַּפּֿסְ ֘ה ְלֵחיָל֗

ַעל־ֽמּות׃ ְיַנֲֽהֵג֣נּו ּוא ֜ה֗ ָוֶע֑ד עֹוָל֣ם ֵהינּו ֱא֭

ַּבִּמְקָּדׁש: ִרים אֹוֿמְ ָהיּו ַהְלִוִּים ֶׁשּבֹו ַּבַּׁשָּבת ְּׁשִליִׁשי יֹום ַהּיֹום

י ַעד־ָמַת֥ ט׃ ִיְׁשֹּפֽ ים ִה֣ ֱא ֶרב ְּבֶק֖ ֲעַדת־ֵא֑ל ַּבֽ ב ִנָּצ֥ ים ִה֗ ֱא ף ָס֥ ְלָא֫ פבִמְז֗מֹור תהלים

ָוָרׁ֣ש י ָעִנ֖ ְוָי֑תֹום ל ִׁשְפטּו־ָד֥ ָלה׃ ִּתְׂשאּו־ֶסֽ ים ָׁשִע֗ ְר֝ ּוְפֵנ֥י טּו־ָעֶ֑ול ִּתְׁשּֿפְ
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ינּו ָיִב֗ א ֹ֬ ְול ָיֽ ְד֨עּו א ֹ֤ ל ילּו׃ ַהִּצֽ ְרָׁשִע֣ים ִמַּי֖ד ן ֑ ְוֶאְבי טּו־ַד֣ל ַּפּֿלְ יקּו׃ ַהְצִּדֽ

ַאֶּת֑ם ים ִה֣ ֱא ָאַ֭מְרִּתי ֲאִנ֣י ֶרץ׃ ָאֽ ֵדי ָּכל־֥מֹוֿסְ ִיּ֗֝מֹוטּו ִיְתַהָּל֑כּו ֲחֵׁשָכ֥ה ַּבֽ

קּוָמ֣ה = לּו׃ ִּתֹּפֽ ים ַהָּׂשִר֣ ד ּוְכַאַח֖ ְּתמּו֑תּון ְּכָאָד֣ם ָאֵ֭כ֥ן ם׃ ֶכֽ ֻּכּֿלְ ֶעְל֣יֹון ּוְבֵנ֖י

ם׃ ְּבָכל־ַהּגֹוִיֽ ל ְנַח֗ ִת֝ ה י־ַאָּת֥ ִּכֽ ָהָאֶ֑רץ ָׁשְפָט֣ה ִהים ֱא֭

ַּבִּמְקָּדׁש: ִרים אֹוֿמְ ָהיּו ַהְלִוִּים ֶׁשּבֹו ַּבַּׁשָּבת ְרִביִעי יֹום ַהּיֹום

ְּג֗֝מּול ָהֵׁש֣ב ָהָאֶ֑רץ ֹׁשֵפ֣ט ִהָּ֭נֵׂשא ַיע׃ ֽהֹוִפֽ ְנָק֣מֹות ל ֵא֖ ֑ ְיָי ל־ְנָק֥מֹות ֵאֽ צד תהלים

֣רּו ְיַדּֿבְ יעּו ַיִּב֣ זּו׃ ֽ ַיֲֽע ים ְרָׁשִע֥ י ַת֗ ַעד־ָמ֝ ֑ ְיָי ים ְרָׁשִע֥ י ַעד־ָמַת֖ ים׃ ַעל־ֵּגִאֽ

ַאְלָמָנ֣ה ְיַעּֽנּו׃ ֥ ְת ְוַנֲֽחָלֽ ֑אּו ְיַדּֿכְ ְ֖יָי ֥ ַעּֿמְ ֶון׃ ָאֽ ֲעֵלי ָּכל־ֹּפ֥ ֗רּו ְ֝תַאּֿמְ ִיֽ ָעָת֑ק

י ֵה֥ ֱא ין ָיִ֝ב֗ א ֹ֥ ְול ִיְרֶאה־ָּיּ֑ה א ֹ֣ ל רּו ֹ֣אֿמְ ַוּ֭י חּו׃ ְיַרֵּצֽ ים ִו֖יתֹוִמ֣ גּו ַיֲֽהֹר֑ ְוֵג֣ר

ִיְׁשָמ֑ע א ֹ֣ ֲהל ֶזן ֹא֖ ֲהֹנַ֣טע ילּו׃ ַּתְׂשִּכֽ י ָמַת֥ ים ּוְ֝כִסיִל֗ ָּבָע֑ם ים ֲעִר֣ ֹבֽ ינּו ִּב֣ ב׃ ַיֲֽעֹקֽ

ַעת׃ ָּדֽ ָאָד֣ם ד ְמַלֵּמ֖ ַהֽ יַח יֹוִכ֑ א ֹ֣ ֲהל ּגֹ֭וִים ֲהֹיֵס֣ר יט׃ ַיִּבֽ א ֹ֣ ֲהל ִין ַע֝֗ ר ִאם־ֹיֵצ֥

ָּיּ֑ה ֶרּ֣נּו ֲאֶׁשר־ְּתַיּֿסְ ַהֶּגֶ֣בר י ַאְׁשֵר֤ ֶבל׃ ָהֽ ֵהָּ֣מה י ִּכ֖ ָאָד֑ם ֣בֹות ַמְחֿׁשְ ֹיֵ֭דַע ְיָי֗

י ִּכ֤ ַחת׃ ָׁשֽ ָרָׁש֣ע ָלֽ ה ַעד־ִיָּכֶר֖ ָר֑ע יֵמי ִמ֣ ֖לֹו יט ְלַהְׁשִק֣ ּנּו׃ ֶדֽ ְתַלּֿמְ ֥ ְת ּוִמּתֹוָרֽ

יו ֲחָר֗ ְוַ֝אֽ ִמְׁשָּפ֑ט ָיׁ֣שּוב י־ַעד־ֶצֶ֭דק ִּכֽ ב׃ ַיֲֽעֹזֽ א ֹ֣ ל ְוַ֝נֲֽחָל֗תֹו ַעּ֑מֹו ֣ ְיָי א־ִיּ֣טׁש ֹֽ ל

ֶון׃ ָאֽ ֲעֵלי ִעם־ֹּפ֥ י ִל֝֗ ב י־ִיְתַיֵּצ֥ ִמֽ ִעם־ְמֵרִע֑ים ִל֭י י־ָי֣קּום ִמֽ ב׃ ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלֽ

ַרְגִל֑י ָמָ֣טה ִאם־ָאַ֭מְרִּתי י׃ ַנְפִׁשֽ דּוָמ֣ה ְכָנ֖ה ָׁשֽ ט ִּכְמַע֓ ִּל֑י ֶעְזָרָ֣תה ָי ְי֖ לּוֵל֣י

י׃ ַנְפִׁשֽ ַעְׁש֥עּו ַׁשֽ ְיֽ י ְנחּוֶמ֗ ַּת֝ י ְּבִקְרִּב֑ ַׂשְרַעַּפ֣י ב ְּבֹר֣ ִני׃ ִיְסָעֵדֽ ָי֗ ְי֜ ֥ ַחְסּֿדְ

ם ְוָד֖ יק ַצִּד֑ ַעל־ֶנֶ֣פׁש ָי֭גֹוּדּו ק׃ ֲעֵלי־ֹחֽ ָעָמ֣ל ר ֹיֵצ֖ ַהּ֑וֹות ִּכֵּס֣א ַהְ֭יָחְבֿרְ

ם ֲעֵליֶה֨ ַוָּיֶׁ֤שב = י׃ ַמְחִסֽ ְל֣צּור י ַה֗ ֝א ֵוֽ ְלִמְׂשָּג֑ב ִל֣י ֣ ְיָי י ַוְיִה֬ יעּו׃ ַיְרִׁשֽ י ָנִק֣

ינּו׃ ֵהֽ ֱא ֥ ְיָי ם ַיְ֝צִמיֵת֗ ַיְצִמיֵת֑ם ם ָעָת֥ ּוְבָרֽ ם ֶאת־אֹוָנ֗

ַּבִּמְקָּדׁש: ִרים אֹוֿמְ ָהיּו ַהְלִוִּים ֶׁשּבֹו ַּבַּׁשָּבת ַחִמיִׁשי יֹום ַהּיֹום

י ֵה֥ א ֵלֽ יעּו ִר֗ ָה֝ עּוֵּז֑נּו ים ִה֣ א ֵלֽ ַהְ֭רִנינּו ף׃ ְלָאָסֽ ית ַעל־ַהִּגִּת֬ ַח ַנֵּצ֬ ֿמְ ַלֽ פא תהלים

ׁשֹוָפ֑ר ֶדׁש ַבֹח֣ ִּתְק֣עּו ִעם־ָנֶֽבל׃ ָנִע֣ים ִּכּ֖נֹור ף ּוְתנּו־ֹת֑ אּו־ִזְ֭מָרה ְׂשֽ ב׃ ַיֲֽעֹקֽ

ֵע֤דּות ב׃ ַיֲֽעֹקֽ י ֵה֥ א ֵלֽ ט ְׁשָּפ֗ ִמ֝ ֑הּוא ְלִיְׂשָרֵא֣ל ק ֹח֣ י ִּכ֤ ַחֵּגֽנּו׃ ְל֣יֹום ֶסה ֶּכ֗ ַּב֝

ע׃ ֶאְׁשָמֽ ְעִּתי א־ָיַד֣ ֹֽ ל ת ְׂשַפ֖ ִמְצָרִ֑ים ַעל־ֶאֶ֣רץ ְּבֵ֭צאתֹו ָׂש֗מֹו י֘הֹוֵס֤ף ִּבֽ

ָּך ֶצ֥ ּֿלְ ֲאַח֫ ָוֽ אָת ָקָר֗ ה ַּבָּצָר֥ ְרָנה׃ ֲעֹבֽ ַּתֽ ִמּ֥דּוד יו ָּפ֗ ַּכ֝ ִׁשְכ֑מֹו ִמֵּסֶ֣בל ֲהִסי֣רֹוִתי
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ְוָאִע֣יָדה ַעִּ֭מי ְׁשַמ֣ע ָלה׃ ֶסֽ ְמִריָב֣ה י ַעל־ֵמ֖ ֙ ְנ ֶאְבָחֽ ַרַ֑עם ְּבֵסֶ֣תר ֶאֶ֭עְנ

ְלֵא֣ל ה ֲחֶו֗ ְׁשַּתֽ ֝ ִתֽ א ֹ֥ ְול ָז֑ר ֵא֣ל ֭ ְב א־ִיְהֶי֣ה ֹֽ ל י׃ ע־ִלֽ ִאם־ִּתְׁשַמֽ ל ִיְׂ֝שָרֵא֗ ָּב֑

הּו׃ ֲאַמְלֵאֽ ַוֽ י ַהְרֶחב־ִּפ֝֗ ִמְצָרִ֑ים ֵמֶאֶ֣רץ ַעְל ַהַּ֭מֽ י ֶה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י י ֹנִכ֨ ָאֽ ר׃ ֵנָכֽ

ִלָּב֑ם ִּבְׁשִרי֣רּות ֵחהּו ֲאַׁשּֿלְ ָ֖וֽ י׃ ִלֽ ָבה לֹא־ָא֥ ל ְוִ֝יְׂשָרֵא֗ ְלקֹוִל֑י י ַעִּמ֣ א־ָׁשַמ֣ע ֹֽ ְול

ִּכְ֭מַעט כּו׃ ְיַהֵּלֽ י ִּבְדָרַכ֥ ל ִיְׂ֝שָרֵא֗ ִל֑י ֹׁשֵמַ֣ע ַעִּ֭מי ֣לּו ם׃ ְּבֽמֹוֲעֽצֹוֵתיֶהֽ ֵיְֽ֝ל֗כּו

ִעָּת֣ם י ִויִה֖ ֲחׁשּו־֑לֹו ְיַכֽ ָי ְי֖ ְמַׂשְנֵא֣י י׃ ָיִדֽ יב ָאִׁש֥ ם ֵריֶה֗ ְוַעל־ָצֽ֝ ַאְכִנ֑יַע ֵביֶה֣ם ֽאֹוֿיְ

ָּך׃ ַאְׂשִּביֶעֽ ְּדַבׁ֣ש ־ ּוִ֝מּ֗צּור ִחָּט֑ה ֵמֵחֶ֣לב ַוַּ֭יֲֽאִכיֵלהּו = ם׃ ְלעֹוָלֽ

ְקָּדׁש: ַּבּֿמִ אֹוְמִרים ָהיּו ַהְלִוִּים ֶׁשּבֹו ַּבַּׁשָּבת ִּׁשִּׁשי יֹום ַהּיֹום

ָנ֣כֹון ַּבל־ִּתּֽמֹוט׃ ל ֵב֗ ֵּת֝ ַאף־ִּתּ֣כֹון ִהְתַאָּז֑ר ז ֹע֣ ָי ְי֖ ָלֵבׁ֣ש ׁש ֵב֥ ָל֫ ֵּג֪אּות ֘ ָמָל ֣ צגְיָי תהלים

ִיְׂש֖אּו קֹוָל֑ם ְנָה֣רֹות ֣אּו ָנֽֿׂשְ ְיָי֗ ְנָה֨רֹות ֤אּו ָנֽֿׂשְ ָּתה׃ ָאֽ עֹוָל֣ם ֵמ֖ ֵמָא֑ז ֣ ִּכְסֲא

ַּבָּמ֣רֹום יר ַאִּד֖ ֵרי־ָי֑ם ִמְׁשּֿבְ ים ַאִּדיִר֥ ַרִּבים ַמִ֤ים ִמֹּקלֹ֙ות ָּדְכָיֽם׃ ְנָה֣רֹות

ים׃ ָיִמֽ ֶר ְלֹא֣ ָי֗ ְי֜ ֶדׁש ָנֲֽאָוה־ֹּק֑ ֥ ְ י ְלֵבֽ ד ְמֹא֗ ֶנֶאְמ֬נּו י ֹדֶת֨ ֵעֽ = ְיָי׃

אחד יתום רק – יתום קדיש

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָקִריב׃ ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא׃ ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ְּבָעְלָמא׃ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָּׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו

אומרים: יום בכל

ל׃ ֵאֽ ט ְוַאל־ִּתְׁשֹק֣ ׁש ַאל־ֶּתֱחַר֖ ַאל־ֳּדִמי־ָל֑ ים ִה֥ ֱא ף׃ ְלָאָסֽ ִמְז֣מֹור יר פגִׁש֖ תהלים

֑סֹוד ימּו ַיֲֽעִר֣ ַעל־ַעּֿ֭מְ אׁש׃ ֹֽ ר אּו ָנֿׂ֣שְ י ּוְ֝מַׂשְנֶא֗ ֶיֱֽהָמיּ֑ון ֶבי ֽאֹ֭וֿיְ ִּכי־ִהֵּנ֣ה

ֵׁשם־ִיְׂשָרֵא֣ל א־ִיָּזֵכ֖ר ֹֽ ְול ִמּ֑גֹוי ְוַנְכִחיֵד֣ם ְל֣כּו ְמ֗רּו ָאֽ ׃ ַעל־ְצפּוֶנֽי ְתָיֲֽע֗צּו ְוִ֝יֽ

ים ֵעאִל֑֗ ְוִיְׁשֿמְ ֱא֭דֹום ֳהֵל֣י ָאֽ תּו׃ ִיְכֹרֽ ית ְּבִר֣ י ֶל֗ ָע֝ ו ַיְחָּד֑ ֵל֣ב ֽנֹוֲע֣צּו י ִּכ֤ ֽעֹוד׃

ַּגם־ַאּׁ֭שּור ֽצֹור׃ ִעם־֥יְׁשֵבי ֶׁשת ֶל֗ ְּפ֝ ֲעָמֵל֑ק ַוֽ ְוַ֭עּמֹון ְּגָב֣ל ים׃ ְוַהְגִרֽ ב מֹוָא֥

ין ָיִב֗ ְכ֝ א יְסָר֥ ְּכִסֽ ֑ ן ְּכִמְדָי ם ֲעֵׂשה־ָלֶה֥ ָלה׃ ֶסֽ ִלְבֵני־֣לֹוט ְז֖רֹוַע ָהיּ֙ו ִעָּמ֑ם ִנְלָו֣ה
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ְנִ֭דיֵבמֹו ִׁשיֵת֣מֹו ה׃ ֲאָדָמֽ ַלֽ ֶמן ֗ ֹּד֝ יּו ָה֥ אר ֹ֑ ְבֵעין־ּד ֥דּו ִנְׁשֿמְ ִקיֽׁשֹון׃ ְּבַנַ֣חל

ת ֵא֖ ָּל֑נּו ָׁשה ִנ֣יֿרְ ְמרּו ָאֽ֭ ֲאֶׁש֣ר מֹו׃ ָּכל־ְנִסיֵכֽ ע ּוְ֝כַצְלֻמָּנ֗ ּוְכֶזַ֥בח ְוִכְזֵא֑ב ְּכֹעֵר֣ב

ִּתְבַער־ָיַ֑ער ׁש ְּכֵא֥ ִלְפֵני־ֽרּוַח׃ ׁש ַק֗ ְּכ֝ ַכַּגְלַּג֑ל מֹו ִׁשיֵת֥ י ַה֗ ֱא ים׃ ִהֽ ֱא ְנ֣אֹות

ַמֵּל֣א ם׃ ֲהֵלֽ ְתַבֽ ֥ ְת ּוְבסּוָפֽ ֲעֶר֑ ְּבַסֽ ֵפ֣ם ִּתְרּֿדְ ֵּכ֭ן ים׃ ָהִרֽ ט ְּתַלֵה֥ ה ָהָב֗ ּוְ֝כֶלֽ

דּו׃ ְויֹאֵבֽ ֥רּו ְוַיְחּֿפְ ד ֲעֵדי־ַע֗ ֲה֥לּו ְוִיָּבֽ ׁשּו ֵיֹב֖ ְיָי׃ ֣ ִׁשְמ יַבְקׁ֖שּו ִוֽ ָק֑לֹון ְפֵניֶה֣ם

ֶרץ׃ ַעל־ָּכל־ָהָאֽ ְל֗יֹון ֶע֝ ְלַבֶּד֑ ֣ ְיָי ֣ ִׁשְמ ה ִּכי־ַאָּת֬ ְוֵיֽ ְד֗עּו

אומרים: אבל בבית

י ֝טֹוָבִת֗ ָּתה ַאֽ ֲאֹדָנ֥י ַלְ֭יָי ָאַמְ֣רְּת ׃ ָבֽ יִתי י־ָחִס֥ ִּכֽ ל ֵא֝֗ ִני ָׁשְמֵר֥ ְלָדִו֑ד ם ִמְכָּת֥ טז תהלים

ִיְרּ֥בּו ם׃ ָּכל־ֶחְפִצי־ָבֽ י ְוַ֝אִּדיֵר֗ ֵהָּ֑מה ֲאֶׁשר־ָּבָאֶ֣רץ ִלְ֭קדֹוִׁשים ׃ י ַּבל־ָעֶלֽ

ם מֹוָת֗ ֶאת־ְׁש֝ א ּוַבל־ֶאָּׂש֥ ִמָּד֑ם ִנְסֵּכיֶה֣ם י ַּבל־ַאִּס֣ רּו ָה֥ ָמ֫ ַאֵח֪ר בֹוָת֘ם ַעּֿצְ

ים ִעיִמ֑ ַּבּֿנְ ָנְֽפלּו־ִל֭י ֲחָבִל֣ים י׃ ּֽגֹוָרִלֽ י ּתֹוִמ֥ ה ָּת֗ ַא֝ י ְוכֹוִס֑ י ֶחְלִק֣ ְמָנת ְיָי֗ י׃ ַעל־ְׂשָפָתֽ

י׃ ִכְליֹוָתֽ ֥רּוִני ִיּֿסְ י֗לֹות ֵל֝ ַאף ְיָעָצִ֑ני ֲאֶׁש֣ר ָי ֶאת־ְי֖ ֲאָבֵר֣ י׃ ָעָלֽ ה ְפָר֥ ָׁשֽ ת ַאף־ַנֲֽ֝חָל֗

י ְּכבֹוִד֑ ֣ ֶגל ַוָּי ִלִּ֭בי ָׂשַמ֣ח ָלֵכ֤ן ַּבל־ֶאּֽמֹוט׃ י יִמיִנ֗ ִמ֝ י ִּכ֥ יד ָתִמ֑ י ְלֶנְגִּד֣ ֣ ְיָי יִתי ִׁשִּו֨

ִלְר֥אֹות ֗ ְ י ִסֽ ֲח֝ ן א־ִתֵּת֥ ֹֽ ל ִלְׁש֑אֹול ַנְפִׁש֣י ֲעֹז֣ב ַתֽ לֹא י ִּכ֤ ַטח׃ ָלֶבֽ ן ִיְׁשֹּכ֥ י ָׂשִר֗ ַאף־ְּב֝

ֶנַֽצח׃ ֣ יֿנְ ִּביִמֽ ְנִעי֖מֹות ֶאת־ָּפֶנ֑י ְׂשָ֭מחֹות ׂ֣שַבע ִּי֥ים ַח֫ ַרח ֹא֪ ּ֤תֹוִדיֵעִני֘ ַחת׃ ָׁשֽ

יתום קדיש

השופר: תוקעים אלול כ”ח עד אלול מא’

תקיעה תרועה. שברים. תקיעה.

קולות: שמונה עוד שמוסיפים קהלות יש

תקיעה תרועה. שברים. תקיעה.

תקיעה תרועה. שברים. תקיעה.

הכנסת: מבית בצאתו

׃ ַּדְרֶּכֽ ְלָפַנ֣י ר ַהְיַׁש֖ י ָר֑ ֿרְ ׁש ַען ְלַמ֥ ְבִצְדָקֶת֗ ִני ְנֵח֬ ֤ ְיָי ה תהלים
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J דרבנן קדיש j

אומרים: ברבים תורה תלמוד אחר

ָׁשלֹום ַמְרִּבים ֲחָכִמים ַּתְלִמיֵדי ֲחִניָנא: ְרִבי ָאַמר ֱאְלָעָזר ְרִבי ברכותָאַמר גמ’

 ִי ָּבַנֽ ִּתְקָרא ַאל ׃ ָּבָנֽ ִי ְׁש֥לֹום ב ְוַר֖ ֑ ְיָי י ִלּמּוֵד֣ ֖ ִי ְוָכל־ָּבַנ ֶׁשֶּנֱאַמר: נגָּבעֹוָלם ישעיה

י־ָׁש֥לֹום ְיִהֽ ִמְכֽׁשֹול: ָל֣מֹו ין ְוֵא֖ תֹוָרֶת֑ ֲהֵב֣י ְלֹאֽ ב ָר֭ ָׁש֣לֹום :  ִי ּבֹוַנֽ קיטֶאָּלא תהלים

׃ ָּבֽ ָׁש֣לֹום ֲאַדְּבָרה־ָּנ֖א ְוֵרָע֑י י ַען־ַאַח֥ ְלַמֽ ׃ ִי ְּבַאְרְמנֹוָתֽ ה ְלָו֗ ַׁש֝ ֑ קכבְּבֵחיֵל תהלים

ְיָבֵר֖ ְיָי֓ ִיֵּת֑ן ְלַעּ֣מֹו ז ֹע֖ ְיָי֗ ׃ ָלֽ ֣טֹוב ה ֲאַבְקָׁש֖ ֵה֑ינּו ֱא ֣ ֵּבית־ְיָי כטְלַ֭מַען תהלים

ַֿבָּׁשֽלֹום׃ ֶאת־ַעּ֣מֹו

אלעזר”: רבי ”אמר במקום אומרים יש

ֶאת ת ְלַזּכ הּוא ָּברּו ׁש ַהָּקד ָרָצה ֵמר: א ֲעַקְׁשָיא ֶּבן ֲחַנְנָיה ַרִּבי

ִצְדק ְלַמַען ָחֵפץ ְיָי ֶׁשֶּנֱאַמר: ת, ּוִמְצ ָרה ּת ָלֶהם ִהְרָּבה ְלִפיָכ מבִיְׂשָרֵאל, ישעיה

ְוַיְאִּדיר׃ ָרה ּת ַיְגִּדיל

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ָאֵמן: ְוִאְמרּו ָקִריב: ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ָעְלַמָּיא ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא

ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר

ְוִאְמרּו ָמא: ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא ְּבִרי

ָאֵמן:

ָמאן ָּכל ְוַעל ן ַתְלִמיֵדיה ַּתְלִמיֵדי ָּכל ְוַעל ן ַּתְלִמיֵדיה ְוַעל ַרָּבָנן ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַעל

ַרָּבא ְׁשָלָמא ן ּוְלכ ן ְלה ְיֵהא ַוֲאַתר. ֲאַתר ְּבָכל ְוִדי ָהֵדן ְבַאְתָרא ִּדי ַרְיָתא ְּבא ִקין ְּדָעֿסְ

ִבְׁשַמָּיא ִּדי ֲאבּוהוׂן ִמן־ֳקָדם ּוֻפְרָקָנא ְרִויָחא ָנא ּוְמז ֲאִריִכין ְוַחִּיין ְוַרֲחִמין ְוִחְסָּדא ִחָּנא

ָאֵמן: ְוִאְמרּו ְוַאְרָעא

ָאֵמן: ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל: ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא

ָאֵמן: ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל: ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה
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D בחול חודש לראש מוסף d

׃ ְּתִהָּלֶתֽ יד ַיִּג֥ י ּוִ֝פ֗ ִּתְפָּת֑ח ְׂשָפַת֣י ֲאֹ֭דָני נא תהלים

ִיְצָחק ֵהי ֱא ַאְבָרָהם ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֲחָסִדים ּגֹוֵמל ֶעְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל ַיֲעֹקב ֵהי ֵוא

ַען ְלַמֽ ְבֵניֶהם ִלְבֵני גֹוֵאל ּוֵמִביא ָאבֹות ַחְסֵדי ְוזֹוֵכר ַהֹּכל ְוקֹוֵנה טֹוִבים

ַאְבָרָהם: ָמֵגן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוָמֵגן: יַע ּומֹוִׁשֽ עֹוֵזר ֶל ֶמֽ ְּבַאֲהָבה: ְׁשמֹו

יַע: ְלהֹוִׁשֽ ַרב ַאָּתה ֵמִתים ְמַחֵּיה ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ִּגּבֹור ַאָּתה

אומרים: פסח של א’ יום מוסף עד עצרת שמיני של ממוסף

ַהּגֶׁשם ּומֹוִריד ָהֽרּוַח ַמִּׁשיב

נֹוְֿפִלים סֹוֵמ ַרִּבים ְּבַרֲחִמים ֵמִתים ְמַחֵּיה ֶסד ְּבֶחֽ ַחִּיים ְמַכְלֵּכל

ָכֽמֹו ִמי ָעָפר: ִליֵׁשֵני ֱאמּוָנתֹו ּוְמַקֵּים ֲאסּוִרים ּוַמִּתיר חֹוִלים ְורֹוֵפא

ְוֶנֱאָמן ְיׁשּוָעה: יַח ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ֶל ֶמֽ ָּל ּֽדֹוֶמה ּוִמי ְּגבּורֹות ַעל ַּבֽ

ַהֵּמִתים: ְמַחֵּיה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֵמִתים: ְלַהֲחיֹות ַאָּתה

G קדושה e

ַּכָּכתּוב ָמרֹום ִּבְׁשֵמי אֹותֹו ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים ְּכֵׁשם ָּבעֹוָלם ִׁשְמ ֶאת ְנַקֵּדׁש

ר׃ ְוָאַמ֔ ֶאל־ֶזה֙ ֶז֤ה א ָקָר֨ ְנִביֶא ַיד ַעל

ש”ץ:

ְּכבֹוֽדֹו׃ ֶרץ ָכל־ָהָא֖ א ֹ֥ ְמל ְצָב֑אֹות ֣ ְיָי ָק֖דֹוׁש ָק֛דֹוׁש ָק֧דֹוׁש וש”ץ: קהל

יֹאֵמרּו: ָּברּו ְלֻעָּמָתם ש”ץ:

קֹוֽמֹו׃ ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי ָּב֥רּו וש”ץ: קהל

ֵלאֹמר: ָּכתּוב ָׁש ְ ָק ּוְבִדְבֵרי ש”ץ:

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ר ָוֹ֝ד֗ ר ְלֹד֥ ִצּ֭יֹון ַהִ֣י ֱא ם עֹוָל֗ ְלֽ ְיָי֨ ֤ ִיְמ וש”ץ: קהל

ְוִׁשְבֲח ַנְקִּדיׁש ְ ְקֻדָּׁש ְנָצִחים ּוְלֵנַצח ָּגְדֶל ַנִּגיד ָודֹור ְלדֹור

ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֶמֶל ֵאל ִּכי ָוֶעד ְלעֹוָלם ָימּוׁש לֹא ִמִּפינּו ינּו ֵהֽ ֱא

ראשי ַהָּקדֹוׁש: ( ֶל ַהֶּמֽ בעשי”ת: *) *ָהֵאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָּתה: ַאֽ

חדשים...

ש”ץ:
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ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶּסֽ ְיַהֲללּו יֹום ְּבָכל ּוְקדֹוִׁשים ָקדֹוׁש ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש ַאָּתה

ַהָּקדֹוׁש: ָהֵאל ְיָי

ִּבְהיֹוָתם דֹוָתם ּתֹוֿלְ ְלָכל ַּכָּפָרה ְזַמן ָנַתָּת ְלַעּֿמְ ֳחָדִׁשים ָראֵׁשי

ִזָּכרֹון ַּבֲעָדם: ְלַכֵּפר ַחָּטאת ּוְׂשִעיֵרי ָרצֹון ִזְבֵחי ְלָפֶנֽי ַמְקִריִבים

ְועֹוַלת ָּתִכין ְּבִצּיֹון ָחָדׁש ַח ִמְזֵּבֽ ׂשֹוֵנא: ִמַּיד ַנְפָׁשם ְּתׁשּוַעת ִיְהיּו ְלֻכָּלם

ֵּבית ּוַבֲעבֹוַדת ְבָרצֹון: ַנֲעֶׂשה ִעִּזים ּוְׂשִעיֵרי ָעָליו ַנֲעֶלה ֶדׁש ֹחֽ רֹאׁש

ָהֲאמּוִרים ְּבִעיֶרֽ ִּנְׁשָמִעים ַעְבֶּדֽ ָדִוד ְוִׁשיֵרי נּו ֻּכָּלֽ ִנְׂשַמח ַהִּמְקָּדׁש

ִּתְזּכֹור: ַלָּבִנים ָאבֹות ּוְבִרית ָלֶהם ָּתִביא עֹוָלם ַאֲהַבת : ֶחֽ ִמְזּֿבְ ִלְפֵני

עֹוָלם: ְּבִׂשְמַחת ִמְקָדֿׁשְ ֵּבית ִם ְוִלירּוָׁשַלֽ ְּבִרָּנה ִעיֿרְ ְלִצּיֹון נּו ַוֲהִביֵאֽ

ּומּוָסִפים ְּכִסְדָרם ְּתִמיִדים ינּו חֹובֹוֵתֽ נֹות ָקְרּֿבְ ֶאת ְלָפֶנֽי ַנֲעֶׂשה ְוָׁשם

ְּכִהְלָכָתם:

ְּכִמְצַות ְּבַאֲהָבה ְלָפֶנֽי ְוַנְקִריב ַנֲעֶׂשה ַהֶּזה ֶדׁש ַהֹחֽ רֹאׁש יֹום מּוַסף ְוֶאת

ְכבֹוֶדֽ ִמִּפי ַעְבּֿדְ ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ָעֵלֽ ְבָּת ֶׁשָּכַתֽ ְּכמֹו ְרצֹוֶנֽ 

ָּכָאמּור:

ד ֶאָח֔ ְוַאִ֣יל ִים֙ ְׁשַנ֨ ר ְּבֵנֽי־ָבָק֤ ים ָּפִר֨ ֑ ְיָי ַלֽ ֹעָל֖ה יבּו ַּתְקִר֥ ם ָחְדֵׁשיֶכ֔ כחּוְבָראֵׁשי֙ במדבר

ָׁשה ְׁש ִּכְמֻדָּבר ְוִנְסֵּכיֶהם ּוִמְנָחָתם ם׃ ְּתִמיִמֽ ִׁשְבָע֖ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧

ְוָׂשִעיר ְּכִנְסּכֹו  ִין ְוַיֽ ֶבׂש ַלֶּכֽ ְוִעָּׂשרֹון ִיל ָלָאֽ ֶעְׂשֹרִנים ּוְׁשֵני ַלָּפר ֶעְׂשֹרִנים

ְּכִהְלָכָתם: ְתִמיִדים ּוְׁשֵני ְלַכֵּפר

ְוִלְבָרָכה ְלטֹוָבה ַהֶּזה ֶדׁש ַהֹחֽ ֶאת ינּו ָעֵלֽ ְוַחֵּדׁש ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ּוְלָׁשלֹום ְלַחִּיים ּוְלַכְלָּכָלה ְלַפְרָנָסה ּוְלֶנָחָמה ִליׁשּוָעה ּוְלִׂשְמָחה ְלָׂשׂשֹון

ְבַעּֿמְ ִּכי ַׁשע]: ָּפֽ ּוְלַכָּפַרת ב’: אדר בחודש ] ָעֹון ְוִלְסִליַחת ֵחְטא יַלת ִלְמִחֽ

ָּברּו ְעָּת: ָקָבֽ ָלֶהם ֳחָדִׁשים ָראֵׁשי ְוֻחֵּקי ָהֻאּמֹות ִמָּכל ְרָּת ָּבַחֽ ִיְׂשָרֵאל

ֳחָדִׁשים: ְוָראֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה
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ִלְדִביר ָהֲעבֹוָדה ְוָהֵׁשב ּוִבְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְּבַעּֿמְ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְרֵצה

ּוְתִהי ְּבָרצֹון ְתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ְמֵהָרה ּוְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְוִאֵּׁשי : ֵּביֶתֽ

ְלִצּיֹון ְּבׁשּוְֿב ֵעיֵנֽינּו ְוֶתֱחֶזֽיָנה : ַעֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹוַדת ָּתִמיד ְלָרצֹון

ְלִצּיֹון: ְׁשִכיָנתֹו ַהַּמֲחִזיר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְּבַרֲחִמים:

דרבנן: מודים הש”ץ– בחזרת

ְיָי הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ְּבֵראִׁשית: יֹוֵצר נּו ֵרֽ יֹוֿצְ ָּבָׂשר ָכל

ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ְוהֹוָדאֹות ְּבָרכֹות

נּו: ְוִקַּיְמָּתֽ נּו ֶׁשֶהֱחִייָתֽ ַעל ְוַהָּקדֹוׁש

ְוֶתֱאסֹוף נּו ֵמֽ ּוְתַקּֿיְ ְּתַחֵּיֽנּו ֵּכן

ִלְׁשֹמר ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצֹרת ינּו ָּגֻלּיֹוֵתֽ

ּוְלָעְבּֿדְ ְרֹצֶנֽ  ְוַלֲעׂשֹות י ֻחֶּקֽ

ָל מֹוִדים נּו ֶׁשָאֽ ַעל ָׁשֵלם ְּבֵלָבב

ַההֹוָדאֹות: ֵאל ָּברּו

הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָמֵגן ַחֵּיֽינּו צּור ָוֶעד ְלעֹוָלם

ָודֹור: ְלדֹור הּוא ַאָּתה נּו ִיְׁשֵעֽ

ַעל ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר ְּל נֹוֶדה

ְוַעל ְּבָיֶדֽ סּוִרים ַהּֿמְ ַחֵּיֽינּו

ְוַעל ָל קּודֹות ַהּֿפְ ינּו ִנְׁשמֹוֵתֽ

ְוַעל נּו ִעָּמֽ יֹום ָכל ֶׁשּֿבְ י ִנֶּסֽ

ֵעת ָכל ֶׁשּֿבְ י ְוטֹובֹוֶתֽ י אֹוֶתֽ ִנְפֿלְ

ִּכי ַהּטֹוב ִים: ְוָצֳהָרֽ ֶקר ָוֹבֽ ֶרב ֶעֽ

לֹא ִּכי ַרֵחם ְוַהֿמְ י ַרֲחֶמֽ ָכלּו לֹא

: ָל ינּו ִקִוֽ ֵמעֹוָלם י ֲחָסֶדֽ ּמּו ַתֽ

ַהִּמְלָחמֹות ְוַעל ׁשּועֹות ַהּֿתְ ְוַעל בּורֹות ַהּֿגְ ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהִּנִּסים ַעל בחנוכה:

ֹּכֵהן יֹוָחָנן ֶּבן ַמִּתְתָיֽהּו ִּביֵמי ַהֶּזה: ַמן ַּבּֿזְ ָהֵהם ַּבָּיִמים ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ יָת ֶׁשָעִׂשֽ

ְלַהְׁשִּכיָחם ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ַעל ָׁשָעה ָהֿרְ ָיָון ַמְלכּות ָדה ְּכֶׁשָעֿמְ ּוָבָניו ַחְׁשֹמַני ָּגדֹול

ְּבֵעת ָלֶהם ְדָּת ָעַמֽ ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ ְוַאָּתה :   ְרצֹוֶנֽ ֵמֻחֵּקי ּוְלַהֲעִביָרם ּתֹוָרֶתֽ

ְּבַיד ִּגּבֹוִרים ְרָּת ָמַסֽ ִנְקָמָתם: ֶאת ְמָּת ָנַקֽ ִּדיָנם ֶאת ְנָּת ַּדֽ ִריָבם ֶאת ְבָּת ַרֽ ָצָרָתם

ְוֵזִדים ַצִּדיִקים ְּבַיד ּוְרָׁשִעים ְטהֹוִרים ְּבַיד ּוְטֵמִאים ְמַעִּטים ְּבַיד ְוַרִּבים ַחָּלִׁשים

ִיְׂשָרֵאל ּוְלַעּֿמְ ְּבעֹוָלֶמֽ ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֵׁשם יָת ָעִׂשֽ ּוְל : תֹוָרֶתֽ ֵקי עֹוֿסְ ְּבַיד

ֵּביֶתֽ ִלְדִביר ָבֶנֽי אּו ָּבֽ ַּכ ַחר ְוַאֽ ַהֶּזה: ְּכַהּיֹום ּוֻפְרָקן ְגדֹוָלה ְּתׁשּוָעה יָת ָעִׂשֽ

ְוָקְֿבעּו ֶׁשֽ ָקּֿדְ ְּבַחְצרֹות ֵנרֹות יקּו ְוִהְדִלֽ ִמְקָּדֶׁשֽ ֶאת ְוִטֲהרּו ֵהיָכֶלֽ ֶאת ּוִפּנּו

ַהָּגדֹול: ְלִׁשְמ ְלַהֵּלל ְלהֹודֹות ּלּו ֵאֽ ֲחֻנָּכה ְיֵמי ְׁשמֹוַנת
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ְוָכל ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָּתִמיד נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ְוִיְתרֹוַמם ִיְתָּבַר ֻּכָּלם ְוַעל

נּו ְוֶעְזָרֵתֽ נּו ְיׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל ֶּבֱאֶמת ִׁשְמ ֶאת ִויַהֲללּו ָלה ֶּסֽ יֹוֽדּו ַהַחִּיים

ְלהֹודֹות: ָנֶאה ּוְל ִׁשְמ ַהּטֹוב ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶסֽ

הקהל: את מברכים הם כוהנים, יש אם ישראל בארץ הש”ץ בחזרת

אחד: כהן רק כשיש זה פרק מדלגים

תּוָבה ַהּֿכְ ַּבּתֹוָרה ֶׁשת ֻׁשֶּלֽ ַהֿמְ ָרָכה ַּבּֿבְ נּו ָּבֲרֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ש”ץ:

ֹּכֲהִנים, ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִמִּפי ָהֲאמּוָרה ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל

ָּכָאמּור: ְקדֹוֶׁשֽ ַעם וקהל: ש”ץ

ַאֲהֹרן ֶׁשל ִּבְקֻדָּׁשתֹו נּו ִקְּדָׁשֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו כהנים:

ְּבַאֲהָבה: ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ֶאת ְלָבֵר ְוִצָּוֽנּו

יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨ ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ וְיָבֽ במדבר

ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨

ינּו ָעֵלֽ ֶּׁשָּגַזֽ ְרָּת ַמה ינּו ָעִׂשֽ ָהעֹוָלם ִרּבֹון כהנים:

נּו: ִהְבַטְחָּתֽ ַּכֲאֶׁשר נּו ִעָּמֽ ֲעֵׂשה ַאָּתה ַאף

ּוָבֵר֤ ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֗ ֜ ָקְדְׁש ִמְּמ֨עֹון יָפה֩ ַהְׁשִק֩

ר ֲאֶׁש֥ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ ְוֵאת֙ ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֔ ֙ ת־ַעְּמ ֶאֽ

ֶאֶ֛רץ ינּו ֲאֹבֵת֔ ַלֽ ֙ ְעָּת ִנְׁשַּב֨ ֲאֶׁש֤ר ַּכֽ ָל֑נּו ָּתה ָנַת֖

ׁש׃ ּוְדָבֽ ָחָל֖ב ת ָזַב֥

ׁשֹוֵכן ַּבָּמרֹום ַאִּדיר קהל:

ְוִׁשְמ ָׁשלֹום ַאָּתה ִּבְגבּוָרה

ֶׁשָּתִׂשים ָרצֹון ְיִהי ָׁשלֹום:

ֵּבית ַעְּמ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ

ּוְבָרָכה ַחִּיים ִיְׂשָרֵאל

ָׁשלֹום: ֶרת ְלִמְׁשֶמֽ

כהנים: איו עם בא”י או בחו”ל הש”ץ בחזרת

ְיֵדי ַעל ַהְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה ֶׁשת ַהְמֻׁשֶּלֽ ָרָכה ַּבּֿבְ נּו ָּבֲרֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ָּכָאמּור: ְקדֹוֶׁשֽ ַעם ֹּכֲהִנים ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִמִּפי ָהֲאמּוָרה ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ ְיָבֽ

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨
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ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַרֲחִמים ֶסד ָוֶחֽ ֵחן ּוְבָרָכה טֹוָבה ָׁשלֹום ִׂשים

נּו ָלֽ ָּת ָנַתֽ ָּפֶנֽי ְבאֹור ִּכי ָּפֶנֽי ְּבאֹור ְּכֶאָחד נּו ֻּכָּלֽ ינּו ָאִבֽ נּו ָּבֲרֵכֽ : ַעֶּמֽ

ְוַחִּיים ְוַרֲחִמים ּוְבָרָכה ּוְצָדָקה ֶסד ֶחֽ ְוַאֲהַבת ַחִּיים ּתֹוַרת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָׁשָעה ּוְבָכל ֵעת ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ֶאת ְלָבֵר ְּבֵעיֶנֽי ְוטֹוב ְוָׁשלֹום:

ַּבָּׁשלֹום: ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ֶאת ָבֵר ַהֿמְ ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ִתּדֹום ַנְפִׁשי ַלי ְוִלְמַקֿלְ ִמְרָמה ִמַּדֵּבר ּוְׂשָפַתי ֵמָרע ְלׁשֹוִני ְנֹצר ַהי ֱא

ִּתְרּדֹוף י ּוְבִמְצֹוֶתֽ ְּבתֹוָרֶתֽ ִלִּבי ְּפַתח ִּתְהֶיה: ַלֹּכל ֶּכָעָפר ְוַנְפִׁשי

ַמֲחַׁשְבָתם: ְוַקְלֵקל ֲעָצָתם ָהֵפר ְמֵהָרה ָרָעה ָעַלי ַהחֹוְׁשִבים ְוֹכל ַנְפִׁשי:

ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְיִמיֶנֽ  ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה

ְלָר֨צֹון ְה֥יּו ִיֽ  ִני׃ ֲעֵנֽ ַוֽ ֣ יֿנְ ְיִמֽ יָעה ֽהֹוִׁש֖ ְיִדיֶד֑י ֥צּון ֿלְ ֵיָחֽ ְלַ֭מַען : ּתֹוָרֶתֽ ס תהלים
יט תהלים

הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה י׃ ֲאִלֽ ְוֹגֽ י צּוִר֥ ָי֗ ְי֜ ְלָפֶנ֑י י ִלִּב֣ ְוֶהְג֣יֹון י ִאְמֵרי־ִפ֡

ָאֵמן: ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה

ִּבְמֵהָרה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשִיָּבֶנה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוִא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ּוְכָׁשִנים עֹוָלם ִּכיֵמי ְּבִיְרָאה ַנֲעָבְד ְוָׁשם : ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן ינּו ְבָיֵמֽ

ִנּֽיֹות׃ ַקְדֹמֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ם עֹוָל֔ ִּכיֵמ֣י ִוירּוָׁשָלִ֑ם ה ְיהּוָד֖ ת ִמְנַח֥ ְיָי֔ ַלֽ ָבה֙ ֿרְ ְוָעֽ ַקְדֹמִנּיֹות: ג מלאכי

51 עמ’ ועלינו תתקבל קדיש
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ָלה׃ ֶּסֽ ֲל֥לּו ְיַהֽ ֹוד ֝ע֗ ֵביֶת֑ ֽיֹוְׁשֵב֣י פדַאְׁ֭שֵרי תהלים

יו׃ ָהֽ ֱא ֥ ְיָי ֶׁשֽ ם ָע֗ ָה֝ י ַאְׁשֵר֥ ּ֑לֹו ֶׁשָּכָ֣כה ָהָ֭עם י קמדַאְׁשֵר֣ תהלים

ִו֥ד ְלָד֫ ה קמהְּתִהָּל֗ תהלים

ד׃ ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ם ֗ ְמ ִׁש֝ ֲרָכ֥ה ֲאָבֽ ַהֶּמֶ֑ל ֱאלֹוַה֣י ֲ֖אֽרֹוִמְמ

ד׃ ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ם ֗ ְמ ִׁש֝ ֲלָל֥ה ֲאַהֽ ַוֽ ֲרֶכָּ֑ך ֲאָבֽ ְּבָכל־֥יֹום

ֶקר׃ ֵחֽ ֵא֣ין ְוִ֝לְגֻדָּל֗תֹו ד ְמֹא֑ ּוְמֻהָּל֣ל ֣ ְיָי ָּג֤דֹול

ידּו׃ ַיִּגֽ ּוְג֖בּוֹרֶת֣י ֲעֶׂש֑י ַמֽ ְיַׁשַּב֣ח ְל֭דֹור ּ֣דֹור

יָחה׃ ָאִׂשֽ ֹאֶת֣י ִנְפֿלְ י ְוִדְבֵר֖ הֹוֶד֑ ְּכ֣בֹוד ֲהַ֭דר

ָּנה׃ ֶרֽ ֲאַסּֿפְ ֥ ְ ּוְגדּוָּלֽ יֹאֵמ֑רּו ֽנֹוְרֹאֶת֣י ֱע֣זּוז ֶוֽ

ְיַרֵּנֽנּו׃ ֥ ְ ְוִצְדָקֽ יעּו ַיִּב֑ ֣ ַרב־ֽטּוְֿב ֵזֶ֣כר

ֶסד׃ ּוְגָדל־ָחֽ ִים ַּפ֗ ַא֝ ֶר ֶא֥ ֑ ְיָי ְוַר֣חּום ַחּ֣נּון

יו׃ ֲעָׂשֽ ַעל־ָּכל־ַמֽ יו ֲחָמ֗ ְוַ֝רֽ ל ַלֹּכ֑ ֥ טֹוב־ְיָי

ֲרֽכּוָכה׃ ְיָבֽ י ֲ֝חִסיֶד֗ ַוֽ ֲעֶׂש֑י ָּכל־ַמֽ ָי ְי֖ יֹו֣דּו

רּו׃ ְיַדֵּבֽ ֥ ְ ּוְגבּוָרֽ יֹאֵמ֑רּו ֣ ְ ַמְלֽכּו ְּכ֣בֹוד

ַמְלכּוֽתֹו׃ ֲהַד֣ר ּוְ֝כ֗בֹוד ְּגֽבּוֹרָת֑יו ָאָד֣ם ָהֽ ִלְבֵנ֣י יַע ְלהֹוִד֤

ר׃ ָוֹדֽ ְּבָכל־ּ֥דֹור ֗ ְמַׁשְלּֿתְ ּוֶ֝מֽ ים ָלִמ֑ ָּכל־ֹעֽ ַמְל֥כּות ֗ ְ ַמְלֽכּו

ים׃ פּוִפֽ ְלָכל־ַהּֿכְ ף ְוזֹ֝וֵק֗ ְֿפִל֑ים ְלָכל־ַהֹּנֽ ָי ְי֖ סֹוֵמ֣

ְּבִעּֽתֹו׃ ֶאת־ָאְכָל֣ם ם ן־ָלֶה֖ נֹוֵתֽ ְוַאָּת֙ה ְיַׂשֵּב֑רּו ֵאֶל֣י ל ֹכ֖ ֵע֣יֵני

ָרֽצֹון׃ ְלָכל־ַח֣י יַע ּוַמְׂשִּב֖ ֶאת־ָיֶד֑ ַח ּפֹוֵת֥

יו׃ ֲעָׂשֽ ְּבָכל־ַמֽ יד ְוָ֝חִס֗ ְּבָכל־ְּדָרָכ֑יו ָי ְי֖ יק ַצִּד֣

ת׃ ֱאֶמֽ ֶבֽ ִיְקָרֻא֣הּו ר ֲאֶׁש֖ ל ְלֹכ֤ ָא֑יו ֿרְ ְלָכל־ֹקֽ ָי ְי֖ ָק֣רֹוב

ם׃ ְוֽיֹוִׁשיֵעֽ ע ִיְׁ֝שַמ֗ ם ְוֶאת־ַׁשְוָעָת֥ ַיֲֽעֶׂש֑ה יו ְרֽצֹון־ְיֵרָא֥

יד׃ ַיְׁשִמֽ ָׁשִע֣ים ֿרְ ָּכל־ָהֽ ת ְוֵא֖ ֲהָב֑יו ֶאת־ָּכל־ֹאֽ ָי ְי֖ ׁשֹוֵמ֣ר

ד׃ ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ם ָקְדׁ֗שֹו ם ֵׁש֥ ָּכל־ָּבָׂ֭שר יָבֵר֣ ִוֽ י ִּפ֥ ַדֶּב֫ר ְיֽ ְיָי֗ ְּתִהַּל֥ת =

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ם ְוַעד־עֹוָל֗ ה ַעָּת֥ ֵמֽ ּה ָי֗ ֵר֤ ְנָב֘ ֲאַנְ֤חנּו קטוַוֽ תהלים
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ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו - ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר ַרָּבא

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ָּלא ְלֵעֽ ׃ הּוא ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

315 בעמ’ והפטרה קריאה , 45 עמ’ התורה קוראים בתענית

J העמידה תפילת j

׃ ְּתִהָּלֶתֽ יד ַיִּג֥ י ּוִ֝פ֗ ִּתְפָּת֑ח ְׂשָפַת֣י ֲאֹ֭דָני נא תהלים

ִיְצָחק ֵהי ֱא ַאְבָרָהם ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֲחָסִדים ּגֹוֵמל ֶעְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל ַיֲעֹקב ֵהי ֵוא

ַען ְלַמֽ ְבֵניֶהם ִלְבֵני גֹוֵאל ּוֵמִביא ָאבֹות ַחְסֵדי ְוזֹוֵכר ַהֹּכל ְוקֹוֵנה טֹוִבים

ְּבַאֲהָבה: ְׁשמֹו

ְלַמַעְנ ַהַחִּיים ְּבֵסֶפר נּו ְוָכְתֵבֽ ַּבַחִּיים ָחֵפץ ֶל ֶמֽ ְלַחִּיים נּו ָזְכֵרֽ בעשי”ת:

ַחִּיים: ִהים ֱא

ַאְבָרָהם: ָמֵגן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוָמֵגן: יַע ּומֹוִׁשֽ עֹוֵזר ֶל ֶמֽ

יַע: ְלהֹוִׁשֽ ַרב ַאָּתה ֵמִתים ְמַחֵּיה ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ִּגּבֹור ַאָּתה

אומרים: פסח של א’ יום מוסף עד עצרת שמיני של ממוסף

ַהּגֶׁשם ּומֹוִריד ָהֽרּוַח ַמִּׁשיב

נֹוְֿפִלים סֹוֵמ ַרִּבים ְּבַרֲחִמים ֵמִתים ְמַחֵּיה ֶסד ְּבֶחֽ ַחִּיים ְמַכְלֵּכל

ָכֽמֹו ִמי ָעָפר: ִליֵׁשֵני ֱאמּוָנתֹו ּוְמַקֵּים ֲאסּוִרים ּוַמִּתיר חֹוִלים ְורֹוֵפא

ְיׁשּוָעה: יַח ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ֶל ֶמֽ ָּל ּֽדֹוֶמה ּוִמי ְּגבּורֹות ַעל ַּבֽ

ְּבַרֲחִמים: ְלַחִּיים ְיצּוָריו זֹוֵכר ָהַרֲחִמים ַאב ָכֽמֹו ִמי בעשי”ת:

ַהֵּמִתים: ְמַחֵּיה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֵמִתים: ְלַהֲחיֹות ַאָּתה ְוֶנֱאָמן
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G קדושה e

ַּכָּכתּוב ָמרֹום ִּבְׁשֵמי אֹותֹו ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים ְּכֵׁשם ָּבעֹוָלם ִׁשְמ ֶאת ְנַקֵּדׁש

ר׃ ְוָאַמ֔ ֶאל־ֶזה֙ ֶז֤ה א ָקָר֨ ְנִביֶא ַיד ַעל

ש”ץ:

ְּכבֹוֽדֹו׃ ֶרץ ָכל־ָהָא֖ א ֹ֥ ְמל ְצָב֑אֹות ֣ ְיָי ָק֖דֹוׁש ָק֛דֹוׁש ָק֧דֹוׁש וש”ץ: קהל

יֹאֵמרּו: ָּברּו ְלֻעָּמָתם ש”ץ:

קֹוֽמֹו׃ ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי ָּב֥רּו וש”ץ: קהל

ֵלאֹמר: ָּכתּוב ָקְדֿׁשְ ּוְבִדְבֵרי ש”ץ:

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ר ָוֹ֝ד֗ ר ְלֹד֥ ִצּ֭יֹון ַהִ֣י ֱא ם עֹוָל֗ ְלֽ ְיָי֨ ֤ ִיְמ וש”ץ: קהל

ְוִׁשְבֲח ַנְקִּדיׁש ְ ְקֻדָּׁש ְנָצִחים ּוְלֵנַצח ָּגְדֶל ַנִּגיד ָודֹור ְלדֹור

ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֶמֶל ֵאל ִּכי ָוֶעד ְלעֹוָלם ָימּוׁש לֹא ִמִּפינּו ינּו ֵהֽ ֱא

אַּתָה ַהָּקדֹוׁש: ( ֶל ַהֶּמֽ בעשי”ת: *) *ָהֵאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָּתה: ַאֽ

חוֹנֵן...

ש”ץ:

ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶּסֽ ְיַהֲללּו יֹום ְּבָכל ּוְקדֹוִׁשים ָקדֹוׁש ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש ַאָּתה

ַהָּקדֹוׁש: ( ֶל ַהֶּמֽ בעשי”ת: *) *ָהֵאל ְיָי

ֵּדָעה ִּביָנה ֵמִאּֿתְ ְוָחֵּנֽנּו ִּביָנה ֶלֱאנֹוׁש ּוְמַלֵּמד ַעת ַּדֽ ְלָאָדם חֹוֵנן ַאָּתה

ַעת: ַהָּדֽ חֹוֵנן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְוַהְׂשֵּכל:

ִבְתׁשּוָבה נּו ְוַהֲחִזיֵרֽ ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ נּו ֵבֽ ְוָקֿרְ ְלתֹוָרֶתֽ ינּו ָאִבֽ נּו ֲהִׁשיֵבֽ

ִּבְתׁשּוָבה: ָהרֹוֶצה ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ְלָפֶנֽי ְׁשֵלָמה

ַח ְוסֹוֵלֽ מֹוֵחל ִּכי ְענּו ָפָׁשֽ ִּכי נּו ַמְלֵּכֽ נּו ָלֽ ְמַחל אנּו ָחָטֽ ִּכי ינּו ָאִבֽ נּו ָלֽ ְסַלח

ִלְסֽלֹוַח: ַהַּמְרֶּבה ַחּנּון ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָּתה: ַאֽ

ָּתה: ַאֽ ָחָזק גֹוֵאל ִּכי ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ ְמֵהָרה נּו ּוְגָאֵלֽ נּו ִריֵבֽ ְוִריָבה ְבָעְנֵיֽנּו ְרֵאה

ִיְׂשָרֵאל: ּגֹוֵאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו

”עננו”: בחזרתו אומר הש”ץ ציבור בתענית

נּו ִרְׁשֵעֽ ֶאל ֶפן ֵּתֽ ַאל ֲאָנְֽחנּו ְגדֹוָלה ְבָצָרה ִּכי נּו ַּתֲעִניֵתֽ צֹום ְּביֹום ֲעֵנֽנּו ְיָי ֲעֵנֽנּו

ְיִהי נּו ְלַׁשְוָעֵתֽ ָקרֹוב ָנא ֱהֵיה נּו: ִחָּנֵתֽ ִמּֿתְ ִּתְתַעַּלם ְוַאל ּנּו ִמֶּמֽ ָּפֶנֽי ַּתְסֵּתר ְוַאל

אּו ֶרם־ִיְקָר֖ ֶטֽ ְוָהָי֥ה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַּכָּדָבר ֲעֵנֽנּו י ֵאֶלֽ ִנְקָרא ֶרם ֶטֽ נּו ְלַנֲחֵמֽ ַחְסּֿדְ סהָנא ישעיה
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ּפֹוֶדה ָצָרה ְּבֵעת ָהעֹוֶנה ְיָי ַאָּתה ִּכי ע׃ ֶאְׁשָמֽ י ֲאִנ֥ ַוֽ ים ִר֖ ְמַדּֿבְ ם ֵה֥ ֛עֹוד ֶאֱעֶנ֑ה ֲאִנ֣י ַוֽ

ָצָרה: ְּבֵעת ָהעֹוֶנה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְוצּוָקה: ָצָרה ֵעת ְּבָכל ּוַמִּציל

ְרפּוָאה ְוַהֲעֵלה ָּתה ַאֽ נּו ְתִהָּלֵתֽ ִּכי ָעה ְוִנָּוֵׁשֽ נּו הֹוִׁשיֵעֽ ְוֵנָרֵפא ְיָי נּו ְרָפֵאֽ

ָּברּו ָּתה: ַאֽ ְוַרֲחָמן ֶנֱאָמן רֹוֵפא ֶל ֶמֽ ֵאל ִּכי 9 ינּו ַמּכֹוֵתֽ ְלָכל ְׁשֵלָמה

ִיְׂשָרֵאל: ַעּמֹו חֹוֵלי רֹוֵפא ְיָי ַאָּתה

ְלטֹוָבה ְתבּוָאָתּה ִמיֵני ָּכל ְוֶאת ַהּזֹאת ַהָּׁשָנה ֶאת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ינּו ָעֵלֽ ָּבֵר

ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ְּבָרָכה) בקיץ: ) ִלְבָרָכה) ּוָמָטר ַטל בחורף: )10 ְוֵתן

ְמָבֵר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ַהּטֹובֹות: ַּכָּׁשִנים נּו ֵתֽ ְׁשנ ּוָבֵר ִמּטּוֶבֽ נּו ֵעֽ ְוַׂשּֿבְ

ַהָּׁשִנים:

ַיַֽחד נּו ֵצֽ ְוַקּֿבְ ינּו ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְלַקֵּבץ ֵנס ְוָׂשא נּו ְלֵחרּוֵתֽ ָּגדֹול ְּבׁשֹוָפר ְּתַקע

ִיְׂשָרֵאל: ַעּמֹו ִנְדֵחי ְמַקֵּבץ, ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֶרץ: ָהָאֽ ַּכְנפֹות ֵמַאְרַּבע

ַוֲאָנָחה ָיגֹון ּנּו ִמֶּמֽ ְוָהֵסר ִחָּלה ְּכַבּֿתְ ינּו ְויֹוֲעֵצֽ ְּכָבִראׁשֹוָנה ינּו ׁשֹוְֿפֵטֽ יָבה ָהִׁשֽ

ָּברּו ַּבִּמְׁשָּפט: נּו ֵקֽ ְוַצּֿדְ ּוְבַרֲחִמים ֶסד ְּבֶחֽ ְלַבּֿדְ ְיָי ַאָּתה ינּו ָעֵלֽ ּוְמלֹו

ַהִּמְׁשָּפט): ֶל ַהֶּמֽ בעשי”ת: *) ּוִמְׁשָּפט ְצָדָקה אֹוֵהב ֶל *ֶמֽ ְיָי ַאָּתה

ַעּֿמְ ֵבי אֹוֿיְ ְוָכל דּו יֹאֵבֽ ַגע ְּכֶרֽ ָהִּמיִנים ְוָכל ִתְקָוה ְּתִהי ַאל ַלְמֻׁשָּמִדים

יַע ְוַתְכִנֽ ּוְתַמֵּגר ּוְתַׁשֵּבר ְתַעֵּקר ְמֵהָרה ָזדֹון ּוַמְלכּות תּו ִיָּכֵרֽ ְמֵהָרה

ֵזִדים׃ יַע ּוַמְכִנֽ ִבים ֹאֿיְ ׁשֹוֵבר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ינּו: ְבָיֵמֽ ִּבְמֵהָרה

ְּפֵליַטת ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ִזְקֵני ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ַהַּצִּדיִקים ַעל

טֹוב ָׂשָכר ְוֵתן ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי י ַרֲחֶמֽ ֶיֱהמּו ינּו ְוָעֵלֽ ֶדק ַהֶּצֽ ֵּגֵרי ְוַעל סֹוְֿפֵריֶהם

ליחיד: תפילה 9

ַהּנֶפׁש ְרפּוַאת ִים ַהָּׁשַמֽ ִמן ְׁשֵלָמה ְרפּוָאה ְמֵהָרה ֶׁשִּתְׁשַלח ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ִויִהי

ִיְׂשָרֵאל: חֹוֵלי ְׁשָאר ְּבתֹו ( פב”פ ) ְלחֹוֶלה ַהּגּוף ּוְרפּוַאת

אומרים בחו”ל לפסח. א’ יום מוסף עד מרחשבן מז’ לברכה” ומטר ”טל אומרים ישראל בארץ 10

לפסח. א’ יום עד מעוברת) שנה (דצמבר-5 דדצמבר-4 מערבית
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ִּכי ֵנבֹוׁש לֹא ּוְלעֹוָלם ִעָּמֶהם נּו ֶחְלֵקֽ ְוִׂשים ֶּבֱאֶמת ְּבִׁשְמ ִחים ַהּבֹוֿטְ ְלֹכל

ַלַּצִּדיִקים: ּוִמְבָטח ִמְׁשָען ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְחנּו: ָּבָטֽ ְב

ּוְבֵנה ְרָּת ִּדַּבֽ ַּכֲאֶׁשר ְּבתֹוָכּה ְוִתְׁשּכֹון ָּתׁשּוב ְּבַרֲחִמים ִעיֿרְ ִם ְוִלירּוָׁשַלֽ
11 ָּתִכין: ְלתֹוָכּה ְמֵהָרה ָדִוד ְוִכֵּסא עֹוָלם ִּבְנַין ינּו ְּבָיֵמֽ ְּבָקרֹוב אֹוָתּה

ִם: ְירּוָׁשָלֽ ּבֹוֵנה ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִּכי ִּביׁשּוָעֶתֽ ָּתרּום ְוַקְרנֹו יַח ַתְצִמֽ ְמֵהָרה ַעְבּֿדְ ָּדִוד ַמח ֶצֽ ֶאת

ְיׁשּוָעה: ֶרן ֶקֽ יַח, ַמְצִמֽ ְיָי ַאָּתה ָּברּו ַהּיֹום: ָּכל ינּו ִקִּוֽ ְ ִליׁשּוָע

ֶאת ּוְבָרצֹון ְּבַרֲחִמים ְוַקֵּבל ינּו ָעֵלֽ ְוַרֵחם חּוס ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו קֹוֵלֽ ְׁשַמע

ַאל ֵריָקם נּו ַמְלֵּכֽ ָפֶנֽי ּוִמּֿלְ ָּתה ַאֽ ְוַתֲחנּוִנים ְּתִפּלֹות ׁשֹוֵמַע ֵאל ִּכי נּו ְּתִפָּלֵתֽ

ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְּבַרֲחִמים: ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ְּתִפַּלת ַע ׁשֹוֵמֽ ַאָּתה ִּכי 12 נּו ְּתִׁשיֵבֽ

ְּתִפָּלה: ַע ׁשֹוֵמֽ

ִלְדִביר ָהֲעבֹוָדה ְוָהֵׁשב ּוִבְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְּבַעּֿמְ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְרֵצה

ּוְתִהי ְּבָרצֹון ְתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ְמֵהָרה ּוְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְוִאֵּׁשי : ֵּביֶתֽ

: ַעֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹוַדת ָּתִמיד ְלָרצֹון

ְוֶאת־ָהִעיר ִם ֗ ְירּוָׁשַלֽ֔ ְוֶאת־ֲאֵבֵלי ִצּיֹון ֶאת־ֲאֵבֵלי ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַנֵחם באב: בתשעה 11

יָה ִמְּמעֹונֹוֶתֽ ְוֶהֳחֵרָבה ָבנֱיָה ִמְּבִלי ָהֲאֵבָלה ְוַהׁשֹוֵמָמה. ְוַהְּבזּוָיה ְוֶהֳחֵרָבה ָהֲאֵבָלה

ֲעַקָרה ְּבִאָׁשה ָחפּוי ְורֹאָׁשה ֶבת יֹוֶׁשֽ ְוִהיא יֹוֵׁשב. ֵמֵאין ְוַהׁשֹוֵמָמה ִמְּכבֹוָדּה ְוַהְּבזּוָיה

ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַעְּמ ילּו ַוָיִטֽ ְפִסיִלים. עֹוְבֵדי ַוְּייָרׁשּוָה ִלְגיֹונֹות ַוְיַבְּלֽעּוָה ָיֳלָדה. ֶׁשּלֹא

קֹוָלּה. ִּתֵּתן ִם ִוירּוָׁשַלֽ ּתְבֶּכה ְּבַמר ִצּיֹון ַעל־ֵּכן ֶעְליֹון. ֲחִסיֵדי ְבָזדֹון ַוַּיַהְרגּו ֶלָחרב

ַאָּתה ּוָבֵאׁש ִהַּצָּתּה ָּבֵאׁש ְיָי ַאָּתה ִּכי ַחְלֵליֶהם. ַעל ֵמַעי ֵמַעי ַחְלֵליֶהם ַעל ִלִּבי ִלִּבי

ּה׃ ְבתֹוָכֽ ֶאְהֶי֥ה ּוְלָכ֖בֹוד יב ָסִב֑ ׁש ֵא֖ ֥חֹוַמת ְנֻאם־ְיָי֔ ְהֶיה־ָּלּה֙ ֶאֽ ֲאִנ֤י ַוֽ ָּכָאמּור: ִלְבנֹוָתה, ָעִתיד

ֶצמַח... ֶאת ִם׃ ְירּוָׁשַלֽ ּוֹבֵנה ִציֹון ְמַנֵחם ְיָי, ַאָּתה ָּברּו

שׁוֹמֵֽעַ”... אַּתָה ב”כִּי מסיימים אלא ”עננו”, כאן אומר היחיד ציבור בתענית 12

ַּתְסֵּתר ְוַאל נּו ִרְׁשֵעֽ ֶאל ֶפן ֵּתֽ ַאל ֲאָנְֽחנּו ְגדֹוָלה ְבָצָרה ִּכי נּו ַּתֲעִניֵתֽ צֹום ְּביֹום ֲעֵנֽנּו ְיָי ֲעֵנֽנּו

ֶרם ֶטֽ נּו ְלַנֲחֵמֽ ַחְסּֿדְ ָנא ְיִהי נּו ְלַׁשְוָעֵתֽ ָקרֹוב ָנא ֱהֵיה נּו: ִחָּנֵתֽ ִמּֿתְ ִּתְתַעַּלם ְוַאל ּנּו ִמֶּמֽ ָּפֶנֽי

י ֲאִנ֥ ַוֽ ים ִר֖ ְמַדּֿבְ ם ֵה֥ ֛עֹוד ֶאֱעֶנ֑ה ֲאִנ֣י ַוֽ אּו ֶרם־ִיְקָר֖ ֶטֽ ְוָהָי֥ה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַּכָּדָבר ֲעֵנֽנּו י ֵאֶלֽ ִנְקָרא

ְוצּוָקה: ָצָרה ֵעת ְּבָכל ּוַמִּציל ּפֹוֶדה ָצָרה ְּבֵעת ָהעֹוֶנה ְיָי ַאָּתה ִּכי ע׃ ֶאְׁשָמֽ
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המועד: וחול חודש בראש

ְוִיָּזֵכר ְוִיָּפֵקד ְוִיָּׁשַמע ְוֵיָרֶצה ְוֵיָרֶאה ְוַיִּגיַע ְוָיבֹא ַיֲעֶלה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא
ִם ְירּוָׁשַלֽ ְוִזְכרֹון ַעְבֶּדֽ ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ְוִזְכרֹון ינּו ֲאבֹוֵתֽ ְוִזְכרֹון ּוִפְקּדֹוֵנֽנּו ִזְכרֹוֵנֽנּו

ּוְלֵחן ּוְלטֹוָבה ִלְפֵליָטה ְלָפֶני ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ָּכל ְוִזְכרֹון ָקְדֶׁשֽ ִעיר

ְּביֹום ּוְלָׁשלֹום ּוְלַחִּיים ּוְלַרֲחִמים ֶסד ּוְלֶחֽ

ַהֻּסּכֹות ַחג ַהַּמצֹות ַחג ֶדׁש ַהֹחֽ רֹאׁש

ְלַחִּיים בֹו נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִלְבָרָכה בֹו נּו ּוָפְקֵדֽ ְלטֹוָבה ּבֹו ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ּנּו ָזְכֵרֽ ַהֶּזה

ִּכי ֵעיֵנֽינּו י ֵאֶלֽ ִּכי נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ָעֵלֽ ְוַרֵחם ְוָחֵּננּו חּוס ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָעה ּוִבְדַבר

ָּתה: ַאֽ ְוַרחּום ַחּנּון ֶל ֶמֽ ֵאל

ְׁשִכיָנתֹו ַהַּמֲחִזיר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְּבַרֲחִמים: ְלִצּיֹון ְּבׁשּוְֿב ֵעיֵנֽינּו ְוֶתֱחֶזֽיָנה

ְלִצּיֹון:

דרבנן: מודים הש”ץ– בחזרת

ְיָי הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ְּבֵראִׁשית: יֹוֵצר נּו ֵרֽ יֹוֿצְ ָּבָׂשר ָכל

ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ְוהֹוָדאֹות ְּבָרכֹות

נּו: ְוִקַּיְמָּתֽ נּו ֶׁשֶהֱחִייָתֽ ַעל ְוַהָּקדֹוׁש

ְוֶתֱאסֹוף נּו ֵמֽ ּוְתַקּֿיְ ְּתַחֵּיֽנּו ֵּכן

ִלְׁשֹמר ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצֹרת ינּו ָּגֻלּיֹוֵתֽ

ּוְלָעְבּֿדְ ְרֹצֶנֽ  ְוַלֲעׂשֹות י ֻחֶּקֽ

ָל מֹוִדים נּו ֶׁשָאֽ ַעל ָׁשֵלם ְּבֵלָבב

ַההֹוָדאֹות: ֵאל ָּברּו

הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָמֵגן ַחֵּיֽינּו צּור ָוֶעד ְלעֹוָלם

ָודֹור: ְלדֹור הּוא ַאָּתה נּו ִיְׁשֵעֽ

ַעל ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר ְּל נֹוֶדה

ְוַעל ְּבָיֶדֽ סּוִרים ַהּֿמְ ַחֵּיֽינּו

ְוַעל ָל קּודֹות ַהּֿפְ ינּו ִנְׁשמֹוֵתֽ

ְוַעל נּו ִעָּמֽ יֹום ָכל ֶׁשּֿבְ י ִנֶּסֽ

ֵעת ָכל ֶׁשּֿבְ י ְוטֹובֹוֶתֽ י אֹוֶתֽ ִנְפֿלְ

ִּכי ַהּטֹוב ִים: ְוָצֳהָרֽ ֶקר ָוֹבֽ ֶרב ֶעֽ

לֹא ִּכי ַרֵחם ְוַהֿמְ י ַרֲחֶמֽ ָכלּו לֹא

: ָל ינּו ִקִוֽ ֵמעֹוָלם י ֲחָסֶדֽ ּמּו ַתֽ
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יָת ֶׁשָעִׂשֽ ַהִּמְלָחמֹות ְוַעל ׁשּועֹות ַהּֿתְ ְוַעל בּורֹות ַהּֿגְ ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהִּנִּסים ַעל
ַהֶּזה: ַמן ַּבּֿזְ ָהֵהם ַּבָּיִמים ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ

ֹּכֵהן יֹוָחָנן ֶּבן ַמִּתְתָיֽהּו ִּביֵמי בחנוכה:

ָיָון ַמְלכּות ָדה ְּכֶׁשָעֿמְ ּוָבָניו ַחְׁשֹמַני ָּגדֹול

ּתֹוָרֶתֽ ְלַהְׁשִּכיָחם ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ַעל ָׁשָעה ָהֿרְ

י ְּבַרֲחֶמֽ ְוַאָּתה : ְרצֹוֶנֽ  ֵמֻחֵּקי ּוְלַהֲעִביָרם

ֶאת ְבָּת ַרֽ ָצָרָתם ְּבֵעת ָלֶהם ְדָּת ָעַמֽ ָהַרִּבים

ִנְקָמָתם: ֶאת ְמָּת ָנַקֽ ִּדיָנם ֶאת ְנָּת ַּדֽ ִריָבם

ְּבַיד ְוַרִּבים ַחָּלִׁשים ְּבַיד ִּגּבֹוִרים ְרָּת ָמַסֽ

ְּבַיד ּוְרָׁשִעים ְטהֹוִרים ְּבַיד ּוְטֵמִאים ְמַעִּטים

ּוְל : תֹוָרֶתֽ ֵקי עֹוֿסְ ְּבַיד ְוֵזִדים ַצִּדיִקים

ּוְלַעּֿמְ ְּבעֹוָלֶמֽ ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֵׁשם יָת ָעִׂשֽ

ְּכַהּיֹום ּוֻפְרָקן ְגדֹוָלה ְּתׁשּוָעה יָת ָעִׂשֽ ִיְׂשָרֵאל

ּוִפּנּו ֵּביֶתֽ ִלְדִביר ָבֶנֽי אּו ָּבֽ ַּכ ַחר ְוַאֽ ַהֶּזה:

יקּו ְוִהְדִלֽ ִמְקָּדֶׁשֽ ֶאת ְוִטֲהרּו ֵהיָכֶלֽ ֶאת

ְיֵמי ְׁשמֹוַנת ְוָקְֿבעּו ֶׁשֽ ָקּֿדְ ְּבַחְצרֹות ֵנרֹות

ַהָּגדֹול: ְלִׁשְמ ְלַהֵּלל ְלהֹודֹות ּלּו ֵאֽ ֲחֻנָּכה

ָמְרֳּדַכי ִּביֵמי בפורים:

ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן ְוִֶאְסֵּתר

ָהָמן ֲעֵליֶהם ְּכֶׁשָעַמד

ג) (אסתר ִּבֵּקׁש ָהָרָׁשע

ּוְלַאֵּב֣ד ג ֲהֹר֣ ַלֽ יד ְלַהְׁשִמ֡

ַער ִמַּנ֨ הּוִדים ּֿיְ ֶאת־ָּכל־ַה֠

ְּב֣יֹום ְוָנִׁשים֙ ַט֤ף ן ְוַעד־ָזֵק֨

ֶדׁש ְלֹח֥ ָעָׂש֛ר ה ִּבְׁשלֹוָׁש֥ ד ֶאָח֔

ֶדׁש הּוא־ֹח֣ ר ְׁשֵנים־ָעָׂש֖

ְוַאָּתה ָלֽבֹוז׃ ּוְׁשָלָל֖ם ֲאָד֑ר

ְרָּת ֵהַפֽ ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ

ֶאת ְוִקְלַקְלָּת ֲעָצתֹו ֶאת

ְּגמּולֹו ַוֲהֵׁשֽבֹוָת ַמֲחַׁשְבּתֹו

ְוֶאת אֹותֹו ְוָתלּו ְּברֹאׁשֹו

ָהֵעץ: ַעל ָּבָניו

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָּתִמיד נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ְוִיְתרֹוַמם ִיְתָּבַר ֻּכָּלם ְוַעל

: ְבִריֶתֽ ְּבֵני טֹוִבים ְלַחִּיים ּוְכתֹוב בעשי”ת:

נּו ְוֶעְזָרֵתֽ נּו ְיׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל ֶּבֱאֶמת ִׁשְמ ֶאת ִויַהֲללּו ָלה ֶּסֽ יֹוֽדּו ַהַחִּיים ְוָכל

ְלהֹודֹות: ָנֶאה ּוְל ִׁשְמ ַהּטֹוב ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶסֽ
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הקהל: את מברכים הם כוהנים, יש אם בא”י ציבור בתענית הש”ץ בחזרת

אחד: כהן רק כשיש זה פרק מדלגים

תּוָבה ַהּֿכְ ַּבּתֹוָרה ֶׁשת ֻׁשֶּלֽ ַהֿמְ ָרָכה ַּבּֿבְ נּו ָּבֲרֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ש”ץ:

ֹּכֲהִנים, ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִמִּפי ָהֲאמּוָרה ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל

ָּכָאמּור: ְקדֹוֶׁשֽ ַעם וקהל: ש”ץ

ַאֲהֹרן ֶׁשל ִּבְקֻדָּׁשתֹו נּו ִקְּדָׁשֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו כהנים:

ְּבַאֲהָבה: ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ֶאת ְלָבֵר ְוִצָּוֽנּו

יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨ ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ ְיָבֽ ו במדבר

ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨

ינּו ָעֵלֽ ֶּׁשָּגַזֽ ְרָּת ַמה ינּו ָעִׂשֽ ָהעֹוָלם ִרּבֹון כהנים:

נּו: ִהְבַטְחָּתֽ ַּכֲאֶׁשר נּו ִעָּמֽ ֲעֵׂשה ַאָּתה ַאף

ּוָבֵר֤ ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֗ ֜ ָקְדְׁש ִמְּמ֨עֹון יָפה֩ ַהְׁשִק֩

ר ֲאֶׁש֥ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ ְוֵאת֙ ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֔ ֙ ת־ַעְּמ ֶאֽ

ֶאֶ֛רץ ינּו ֲאֹבֵת֔ ַלֽ ֙ ְעָּת ִנְׁשַּב֨ ֲאֶׁש֤ר ַּכֽ ָל֑נּו ָּתה ָנַת֖

ׁש׃ ּוְדָבֽ ָחָל֖ב ת ָזַב֥

ׁשֹוֵכן ַּבָּמרֹום ַאִּדיר קהל:

ְוִׁשְמ ָׁשלֹום ַאָּתה ִּבְגבּוָרה

ֶׁשָּתִׂשים ָרצֹון ְיִהי ָׁשלֹום:

ֵּבית ַעְּמ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ

ּוְבָרָכה ַחִּיים ִיְׂשָרֵאל

ָׁשלֹום: ֶרת ְלִמְׁשֶמֽ

כהנים: אין אם בא”י או בחו”ל ציבור בתענית הש”ץ חזרת

ְיֵדי ַעל ַהְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה ֶׁשת ַהְמֻׁשֶּלֽ ָרָכה ַּבּֿבְ נּו ָּבֲרֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ָּכָאמּור: ְקדֹוֶׁשֽ ַעם ֹּכֲהִנים ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִמִּפי ָהֲאמּוָרה ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ ְיָבֽ

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨
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ְוַרֲחִמים ֶסד ָוֶחֽ ֵחן ּוְבָרָכה טֹוָבה ָׁשלֹום ִׂשים

ינּו ָאִבֽ נּו ָּבֲרֵכֽ : ַעֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ

ָּת ָנַתֽ ָּפֶנֽי ְבאֹור ִּכי ָּפֶנֽי ְּבאֹור ְּכֶאָחד נּו ֻּכָּלֽ

ּוְצָדָקה ֶסד ֶחֽ ְוַאֲהַבת ַחִּיים ּתֹוַרת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ָלֽ

ְוָׁשלֹום: ְוַחִּיים ְוַרֲחִמים ּוְבָרָכה

ַעל ָרב ָׁשלֹום

ַעּֿמְ ִיְׂשָרֵאל

ְלעֹוָלם ָּתִׂשים

הּוא ַאָּתה ִּכי

ְלָכל ָאדֹון ֶל ֶמֽ

ַהָּׁשלֹום:

: ִּבְׁשלֹוֶמֽ ָׁשָעה ּוְבָכל ֵעת ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ֶאת ְלָבֵר ְּבֵעיֶנֽי ְוטֹוב

טֹוָבה ּוַפְרָנָסה ְוָׁשלֹום ְּבָרָכה ַחִּיים ֶפר ְּבֵסֽ בעשי”ת:

ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ְוָכל נּו ָאֽ ְלָפֶנֽי ְוִנָּכֵתב ִנָּזֵכר

ַהָּׁשלֹום: עֹוֵׂשה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוְלָׁשלֹום: ְלַחִּיים

ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַעּמֹו ֶאת ָבֵר ַהֿמְ

ַּבָּׁשלֹום: ִיְׂשָרֵאל

ִתּדֹום ַנְפִׁשי ַלי ְוִלְמַקֿלְ ִמְרָמה ִמַּדֵּבר ּוְׂשָפַתי ֵמָרע ְלׁשֹוִני ְנֹצר ַהי ֱא

ַנְפִׁשי: ִּתְרּדֹוף י ּוְבִמְצֹוֶתֽ ְּבתֹוָרֶתֽ ִלִּבי ְּפַתח ִּתְהֶיה: ַלֹּכל ֶּכָעָפר ְוַנְפִׁשי

ֲעֵׂשה ַמֲחַׁשְבָתם: ְוַקְלֵקל ֲעָצָתם ָהֵפר ְמֵהָרה ָרָעה ָעַלי ַהחֹוְׁשִבים ְוֹכל

: ּתֹוָרֶתֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְיִמיֶנֽ  ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ

 ִני׃ ֲעֵנֽ ַוֽ ֣ יֿנְ ְיִמֽ יָעה ֽהֹוִׁש֖ ְיִדיֶד֑י ֥צּון ֿלְ ֵיָחֽ סְלַ֭מַען תהלים

כאן: אומר התענית לפני במנחה תעניתו, בקבלת היחיד

ְלָמָחר: ְנָדָבה ְּבַתֲעִנית ְלָפֶני ֲאִני ֲהֵרי ָלִמים ָהע ן ִרּב

יוסיף: תעניתו את להשלים שלא בדעתו ואם

ִמְנָחה: ְּתִפַלת ַאֲחֵרי ַעד או: ם: ַהּי ֲחִצי ַעד

ְוָתבֹא ן ּוְבָרצ ְּבַאֲהָבה ִני ֵלֽ ַקּֿבְ ֶׁשּֿתְ ַתי ֲאב ֵהי ֵוא ַהי ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ן ָרצ ְיִהי

ָּכל ְּתִפַלת ַע ֵמֽ ׁש ַאָּתה ִּכי ָהַרִּבים: י ְּבַרֲחֶמֽ ֲעִתיָרִתי ְוַתֲעֶנה ְּתִפָלִתי ְלָפֶני

... לרצון יהיו ֶּפה:
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כאן: אומר תעניתו ביום המתענה היחיד

ַמְקִריב ֵטא ח ָאָדם ַקָּים ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית ִּבְזַמן ְלָפֶני ְוָיֽדּוַע ָּגלּוי ָלִמים ָהע ן ִרּב

ְמַכֵּפר. ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ ְוַאָּתה ְוָדמ ֶחְלּב ֶאָּלא ּנּו ִמֶּמֽ ַמְקִריִבין ְוֵאין ָקְרָּבן

ֶחְלִּבי ִהי ֶׁשּֿיְ ָפֶנֽי ִמּֿלְ ן ָרצ ְיִהי ְוָדִמי: ֶחְלִּבי ְוִנְתַמֵעט ְּבַתֲעִנית ְבִּתי ָיַׁשֽ ְוַעְכָׁשיו

ִני: ְוִתְרֵצֽ ַח ַהִּמְזֵּבֽ ַּגֵּבי ַעל ְלָפֶנֽי ִהְקַרְבִּתיו ְּכִאיּלּו ם ַהּי ֶׁשִּנְתַמַעט ְוָדִמי

ָׁשלֹום ֹעֶׂשה י׃ ֲאִלֽ ְוֹגֽ י צּוִר֥ ָי֗ ְי֜ ְלָפֶנ֑י י ִלִּב֣ ְוֶהְג֣יֹון י ִאְמֵרי־ִפ֡ ְלָר֨צֹון ְה֥יּו ִיֽ יט תהלים

ָאֵמן: ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו

ִּבְמֵהָרה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשִיָּבֶנה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוִא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ּוְכָׁשִנים עֹוָלם ִּכיֵמי ְּבִיְרָאה ַנֲעָבְד ְוָׁשם : ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן ינּו ְבָיֵמֽ

ִנּֽיֹות׃ ַקְדֹמֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ם עֹוָל֔ ִּכיֵמ֣י ִוירּוָׁשָלִ֑ם ה ְיהּוָד֖ ת ִמְנַח֥ ְיָי֔ ַלֽ ָבה֙ ֿרְ ְוָעֽ ַקְדֹמִנּיֹות: ג מלאכי

73 עמ’ ”עלינו” עם ממשיכים תחנון בהם שאין בימים

252 עמ’ מלכנו” ”אבינו אומרים שבת) בערב (לא בעשי”ת

J תחנון j

חג אסרו עד סיון חדש ראש ניסן, חדש כל חודש, בראש אבל, בבית שבת, בערב אפים נופלים אין
(קטן). פורים חנוכה, מרחשון, חדש עד כפור יום מערב השנה, ראש ערב באב, ט“ו באב, ט‘ שבועות,

ָי ְ֖י֖ ַּתֲחנּוָני ְוַקֵּבל ָעַלי ַרֵחם ַרֲחִמים ָמֵלא ְיָי ְלָפֶנֽי אִתי ָחָטֽ ְוַחּנּון, ַרחּום ו תהלים

ִני ְרָפֵא֥ ִני ָא֥ י־ֻאְמַל֫ל ִּכ֪ ְיָי֘ ֥ ִני ָחֵּנ ִני׃ ֵרֽ ְתַיּֿסְ ֥ ְ ֲחָמֽ ַאל־ַּבֽ ְוֽ ֽתֹוִכיֵחִ֑ני ֣ ַאל־ְּבַאּֿפְ

ָצ֣ה ַחּֿלְ ָי ְי֖ ׁשּוָב֣ה י׃ ַעד־ָמָתֽ ָי֗ ְי֜ ְוַאָּת֥ ד ְמֹא֑ ִנְבֲהָל֣ה ְוַ֭נְפִׁשי י׃ ֲעָצָמֽ ִנְבֲה֣לּו י ִּכ֖ ֑ ְיָי

׃ ֽיֹוֶדה־ָּלֽ י ִמ֣ ְׁש֗אֹול ִּב֝ ִזְכֶר֑ ַּבָּמֶ֣ות ֵא֣ין י ִּכ֤ ׃ ַחְסֶּדֽ ְלַמַ֣ען ִני ֹוִׁשיֵע֗ ֽה֝ י ַנְפִׁש֑

ֲׁשָׁש֣ה ָעֽ ה׃ ַאְמֶסֽ י ַעְרִׂש֥ י ִדְמָעִת֗ ְּב֝ י ִמָּטִת֑ ְבָכל־ַלְ֭יָלה ַאְׂשֶח֣ה ַאְנָחִתי ְבֽ ָיַגְ֤עִּתי

ְיָי֗ ע י־ָׁשַמ֥ ִּכֽ ָאֶ֑ון ֲעֵלי ָּכל־ֹּפ֣ ִמֶּ֭מִּני ֣סּורּו י׃ ְּבָכל־ֽצֹוֲרָרֽ ה ְתָק֗ ָעֽ֝ ֵעיִנ֑י ִמַּכַ֣עס

ָב֑י ֿיְ ָּכל־ֹאֽ ְמֹ֭אד ֲה֣לּו ְוִיָּבֽ ֵי֤בׁשּו ח׃ ִיָּקֽ י ְּתִפָּלִת֥ ָי֗ ְי֜ י ְּתִחָּנִת֑ ָי ְי֖ ָׁשַמ֣ע י׃ ִּבְכִיֽ ֣קֹול

ַגע׃ ָרֽ ֵי֥בׁשּו בּו ָיֻׁ֝ש֗
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ְׁשַמע ִרים ָהאֹוֿמְ ִיְׂשָרֵאל יֹאַבד ְוַאל ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵאִרית ְׁשמֹור ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוֵמר

ַיֲחִדים ַהֿמְ ֶאָחד ּגֹוי יֹאַבד ְוַאל ֶאָחד ַעם ְׁשֵאִרית ְׁשמֹור ֶאָחד ּגֹוי ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל:

יֹאַבד ְוַאל ָקדֹוׁש ַעם ְׁשֵאִרית ְׁשמֹור ָקדֹוׁש ּגֹוי ׁשֹוֵמר ֶאָחד: ְיָי ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ִׁשְמ

ְּבַרֲחִמים ִמְתַרֶּצה ָקדֹוׁש: ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְקדּוּׁשֹות ְּבָׁשלֹוׁש ִׁשים ַׁשּֿלְ ַהֿמְ ָקדֹוׁש ּגֹוי

ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו עֹוֵזר: ֵאין ִּכי ָעִני ְלדֹור ְוִהְתַּפֵּיס ִהְתַרֶּצה ְּבַתֲחנּוִנים ּוִמְתַּפֵּיס

ְוהֹוִׁשיֵענּו: ָוֶחֶסד ְצָדָקה ִעָּמנּו ֲעֵׂשה ַמֲעִׂשים ָּבנּו ֵאין ִּכי ַוֲעֵננּו ָחֵּננּו

ֲחָסֶד֑י ַוֽ ָי ְי֖ ֲחֶמ֣י ַרֽ ר ְזֹכ֤ ֵעיֵנֽינּו: י ָעֶל֖ י ִּכ֥ ה ַמה־ַּנֲֽעֶׂש֔ ֵנַדע֙ א ֹ֤ ל ְחנּו ֲאַנ֗ כַוֽ ב’ ד”ה
כה תהלים

ַאל־ִּתְזָּכר־ָלנּו֘ ׃ ָלֽ ְלנּו ִיַח֥ ר ֲאֶׁש֗ ַּכֽ֝ ָעֵל֑ינּו ֣ ְיָי ֣ ְיִהי־ַחְסּֿדְ ָּמה׃ ֵהֽ עֹוָל֣ם ֵמֽ י לגִּכ֖ תהלים

ב ִּכי־ַר֝֗ ָחֵּנ֑נּו ֣ ְיָי ָחֵּנ֣נּו ד׃ ְמֹאֽ ַדּ֣לֹונּו י ִּכ֖ ַרֲחֶמ֑י ֣מּונּו ְיַקּֿדְ ַמֵ֭הר ִנ֥ים ִראֹׁש֫ ֹנ֪ת עטֲע תהלים
קכג תהלים

ֲאָנְֽחנּו׃ ר י־ָעָפ֥ ִּכֽ ָז֗֝כּור נּו ִיְצֵר֑ ָיַד֣ע י־֣הּוא ִּכֽ ִּתְזּֽכֹור׃ ם ַרֵח֥ ֶגז ְּבֹר֖ ֽבּוז׃ ְענּו גָׂשַב֥ חבקוק
קג תהלים

ינּו ּטֹאֵת֗ ַעל־ַח֝ ר ְוַכֵּפ֥ נּו ְוַהִּציֵל֖ ְּכבֹוד־ְׁשֶמ֑ ר ַעל־ְּדַב֥ נּו ִיְׁשֵע֗ ֵה֤י ֱא֘ נּו ָעְזֵר֤ עט= תהלים

׃ ְׁשֶמֽ ְלַמַ֣ען

ר׃ ֵלאֹמֽ ְרָּת ִּדַּב֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ֲאֹדָנ֑י ַח ֹּכ֣ ִיְגַּדל־ָנ֖א ה ידְוַעָּת֕ במידבר

ָּמה׃ ֵהֽ ָל֣ם ֵמע י ִּכ֖ י ַוֲחָסֶד֑ ָי ְי֖ כהְזֹכר־ַרֲחֶמ֣י תהלים

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָקִריב׃ ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא׃ ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא׃ ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

ינּו׃) ְּתִפָּלֵתֽ ֶאת ּוְבָרצֹון ְּבַרֲחִמים ַקֵּבל קהל: )

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִבְׁשַמָּיא׃ ִּדי ֲאבּוהֹון ֳקָדם ִיְׂשָרֵאל ְּדָכל הֹון ְ ּוָבעּו הֹון ְ ְצלֹו ִּתְתַקַּבל

ם׃) ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ קהל: קיג( תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא

ֶרץ׃) ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝ ֑ ְיָי ֵמִע֣ם ֶעְ֭זִרי קהל: קכא( תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה
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J עלינו j

מיד: ערבית מתפללים עם ”עלינו” אומרים אין

ָעָׂשנּו ֶׁשּלֹא ְּבֵראִׁשית, ֵצר ְלי ְּגֻדָּלה ָלֵתת ַהֹּכל, ן ַלֲאד ְלַׁשֵּבַח ינּו ָעֵלֽ

ָּכֶהם, ֶחְלֵקנּו ָׂשם ֶׁשּלֹא ָהֲאָדָמה. ת ח ְּכִמְׁשּֿפְ ָׂשָמנּו ְולֹא ת, ָהֲאָרצ ֵיי ְּכג

ֶאל ּוִמְתַּפֲּלִלים ָוִריק, ְלֶהֶבל ִמְׁשַּתֲחִוים ֶׁשֵהם ָנם, ְּכָכל־ֲהמ ָרֵלנּו וג

ַמְלֵכי ֶמֶל ִלְפֵני ִדים ּומ ּוִמְׁשַּתֲחִוים ִעים ֿרְ ּכ ַוֲאַנְחנּו ִׁשיַע. י לֹא ֵאל

ַׁשב ּומ ָאֶרץ, ְוֹיֵסד ָׁשַמִים ֶטה נ ֶׁשהּוא הּוא, ָּברּו ׁש ַהָּקד ָלִכים ַהּֿמְ

ֵאין ֵהינּו, ֱא הּוא ִמים. ְמר ְּבָגְבֵהי ֻעּז ּוְׁשִכיַנת ִמַּמַעל, ַּבָּׁשַמִים ְיָקר

ַוֲהֵׁשֹבָת֮ ם ַהּ֗י ְוָיַדְעָּת֣ : ָרת ְּבּת ַּכָּכתּוב . זּוָלת ֶאֶפס ַמְלֵּכנּו, ֱאֶמת ד, ע ד דברים

ין ֵא֖ ִמָּתַ֑חת ֶרץ ְוַעל־ָהָא֖ ַעל ִמַּמ֔ ַּבָּׁשַמִ֣ים ים ִה֔ ֱא ָהֽ ֣הּוא ֙ ְיָי י ִּכ֤ ֒ ֶאל־ְלָבֶב֒

ד׃ ֽע

ְלַהֲעִביר , ֻעֶּז ְּבִתְפֶאֶרת ְמֵהָרה ת ִלְרא ֵהינּו, ֱא ְיָי ְל ְנַקֶּוה ֵּכן ַעל

ְּבַמְלכּות ָלם ע ְלַתֵּקן ִיָּכֵרתּון, ת ָּכר ְוָהֱאִליִלים ָהָאֶרץ, ִמן ִּגּלּוִלים

ָאֶרץ. ִרְׁשֵעי ָּכל ֵאֶלי ת ְלַהְפנ , ִבְׁשֶמ אּו ִיְקֿרְ ָבָׂשר ְּבֵני ְוָכל ַׁשַּדי,

ן. ָלׁש ָּכל ִּתָּׁשַבע , ֶּבֶר ָּכל ִתְכַרע ְל ִּכי ֵתֵבל, ֵבי ֿׁשְ י ָּכל ְוֵיְדעּו ַיִּכירּו

ֻכָּלם לּו ִויַקּֿבְ = ִיֵּתנּו, ְיָקר ִׁשְמ ד ְוִלְכב ְוִיֹּפלּו, עּו ִיְכֿרְ ֵהינּו ֱא ְיָי ְלָפֶני

ַהַּמְלכּות ִּכי ָוֶעד. ָלם ְלע ְמֵהָרה ֲעֵליֶהם ְוִתְמ , ַמְלכּוֶת ֹעל ֶאת

ד: ְּבָכב ִּתְמ ַעד ֵמי ֿלְ ּוְלע ִהיא, ֶׁשּֿלְ

[ 1 ]
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ָי֗ ְּבֵבית־ְי֜ ים ִד֥ ֹעֿמְ ָהֽ ֑ ְיָי י ָּכל־ַעְבֵד֣ ָי ֶאת־ְי֖ ֲר֣כּו ָּבֽ ִהֵּנ֤ה ֲע֥לֹות ַּמֽ֫ ַהֽ יר קלדִׁש֗ תהלים

ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝ ִמִּצּ֑יֹון ָי ְי֖ ֣ ֶרְֿכ ְיָבֽ ֶאת־ְיָי׃ ֲר֗כּו ּוָ֝בֽ ֶדׁש ֹק֑ ְׂשֽאּו־ְיֵדֶכ֥ם ַּבֵּליֽלֹות׃

ֶרץ׃ ָוָאֽ

פ ג‘ ָלה׃ ֶסֽ ב ַיֲעֹק֣ י ֵה֖ ֱא נּו ִמְׂשָּג֥ב־ָל֝֗ ִעָּמ֑נּו ְצָב֣אֹות ֣ מוְיָי תהלים

פ ג‘ ׃ ָּבֽ ַח ֹּבֵט֥ ם ָ֝אָד֗ י ַאְׁשֵר֥ ְצָב֑אֹות פדְיָי֥ תהלים

פ ג‘ נּו׃ ְבֽיֹום־ָקְרֵאֽ ַיֲֽעֵנ֥נּו ֶל ֶּמ֗ ַה֝ הֹוִׁש֑יָעה כְיָי֥ תהלים

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו - ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר ַרָּבא

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ָּלא ְלֵעֽ ׃ הּוא ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

יר ָ֝יִע֗ א ֹ֣ ְול ַאּ֑פֹו ְלָהִׁש֣יב ְ֖וִהְרָּב֣ה ית ְׁשִח֥ ַי֫ א ֹ֪ ְול ָעֹון֘ ר ְיַכֵּפ֥ ַרחּ֙ום עטְו֤הּוא תהלים

נּו׃ ְבֽיֹום־ָקְרֵאֽ ַיֲֽעֵנ֥נּו ֶל ֶּמֽ֗ ַה֝ הֹוִׁש֑יָעה ְיָי֥ כָּכל־ֲחָמֽתֹו׃ תהלים

ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר

: ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ֶאת ָּבֲרכּו ש”ץ:

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ָּברּו וש”ץ: קהל

ֶׁשל ְׁשמֹו ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם

ַהָּקדֹוׁש ָלִכים ַהּֿמְ ַמְלֵכי ֶל ֶמֽ

ִראׁשֹון ֶׁשהּוא הּוא: ָּברּו

ֵאין ּוִמַּבְלָעָדיו ַאֲחרֹון ְוהּוא

ַעל־ָּכל־ְּבָרָכה ְמרֹוָמם ּוְׁשמֹו ְלָפָנֽיו׃ ְוִעְל֥זּו ֗מֹו ְׁש֜ ְּבָיּ֥ה ֲעָרבֹות ָּ֖בֽ ֹרֵכ֣ב ָלֽ ּלּו ֹס֡ ִהים: סחֱא תהלים

ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּו קיגּוְתִהָּלה: תהלים

ֲעָרִבים ַמֲעִריב ִּבְדָברֹו ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהְּזַמִּנים ֶאת ּוַמֲחִליף ִעִּתים ְמַׁשֶּנה ּוִבְתבּוָנה ְׁשָעִרים ַח ּפֹוֵתֽ ְּבָחְכָמה

ְיָלה ָוָלֽ יֹום ּבֹוֵרא ְּכְרצֹונֹו: יַע ָּבָרִקֽ יֶהם רֹוֵתֽ ְּבִמְׁשֿמְ ַהּכֹוָכִבים ֶאת ּוְמַסֵּדר

ְיָלה ָלֽ ִביא ּוֵמֽ יֹום ּוַמֲעִביר אֹור: ֵני ִמּֿפְ ֶׁש ְוֹחֽ ֶׁש ֹחֽ ֵני ִמּֿפְ אֹור ּגֹוֵלל

ָּתִמיד ְוַקָּים ַחי ֵאל = ְׁשמֹו: ְצָבאֹות ְיָי ְיָלה ָלֽ ּוֵבין יֹום ֵּבין ּוַמְבִּדיל

ֲעָרִבים: ַהַּמֲעִריב ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָוֶעד: ְלעֹוָלם ינּו ָעֵלֽ ִיְמלֹו
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ּוִמְׁשָּפִטים ֻחִּקים ּוִמְצֹות ּתֹוָרה ָאַהְבָּת: ַעּֿמְ ִיְׂשָרֵאל ֵּבית עֹוָלם ַאֲהַבת

ְוִנְׂשַמח ְּבֻחֶּקי יַח ָנִׂשֽ נּו ּוְבקּוֵמֽ נּו ְּבָׁשְכֵּבֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ֵּכן ַעל ְדָּת: ִלַמֽ נּו אֹוָתֽ

ּוָבֶהם ינּו ָיֵמֽ ֶר ְוֹאֽ ַחֵּיֽינּו ֵהם ִּכי ָוֶעד: ְלעֹוָלם י ּוְבִמְצֹוֶתֽ תֹוָרֶתֽ ְּבִדְבֵרי

ַאָּתה ָּברּו ְלעֹוָלִמים: ּנּו ִמֶּמֽ ָּתִסיר ַאל ְ ְוַאֲהָב = ְיָלה: ָוָלֽ יֹוָמם ֶנְהֶּגה

ִיְׂשָרֵאל: ַעּמֹו אֹוֵהב, ְיָי

ֶנֱאָמן) ֶל ֶמֽ (ֵאל

ד׃ ֶאָחֽ ֥ ְיָי ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ְיָי ִיְׂשָרֵא֑ל ע ְׁשַמ֖ ו דברים

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּו בלחש:

ְוָה֞יּו ׃ ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ֖ ּוְבָכל־ַנְפֿׁשְ ֥ ְֿב ְּבָכל־ְלָבֽ ֶה֑י ֱא ֣ ְיָי ת ֵא֖ ְוָאַ֣הְבָּת֔ ו דברים

י ְלָבֶנ֔ ְוִׁשַּנְנָּת֣ם ׃ ַעל־ְלָבֶבֽ ַהּ֖יֹום ֛ ְמַצְו י ֹנִכ֧ ָאֽ ר ֲאֶׁש֨ ֶּלה ָהֵא֗ ים ָבִר֣ ַהּֿדְ

׃ ּוְבקּוֶמֽ ֖ ּֽוְבָׁשְכּֿבְ ֶר ַבֶּד֔ ֣ ּוְבֶלְכּֿתְ ֙ ְּבֵביֶת֨ ֤ ְּבִׁשְבּֿתְ ָּב֑ם ְוִדַּבְרָּת֖

ַעל־ְמֻז֥זֹות ּוְכַתְבָּת֛ם ׃ ֵעיֶנֽי ין ֵּב֥ ת ָטֹפ֖ ְלֹטֽ ְוָה֥יּו ַעל־ָיֶד֑ ְל֖אֹות ם ּוְקַׁשְרָּת֥

׃ י ּוִבְׁשָעֶרֽ ֵּביֶת֖

ַהּ֑יֹום ֶאְתֶכ֖ם ְמַצֶּו֥ה י ֹנִכ֛ ָאֽ ֲאֶׁש֧ר י ַת֔ ֶאל־ִמְצ עּו֙ ִּתְׁשֿמְ ַע ִאם־ָׁשֹמ֤ ְוָהָי֗ה יא דברים

י ְוָנַֽתִּת֧ ם׃ ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ם ּוְלָעְב֔דֹו ֵהיֶכם֙ ֽ ֱא ֤ ֶאת־ְיָי ה ֲהָב֞ ְלַאֽ

׃ ְוִיְצָהֶרֽ ֥ ְוִתיֽרְׁש ְדָגֶנ֔ ַסְפָּת֣ ְוָאֽ ּוַמְל֑קֹוׁש יֹוֶר֣ה ְּבִעּ֖תֹו ר־ַאְרְצֶכ֛ם ְמַטֽ

ה ֶּפן־ִיְפֶּת֖ ם ָלֶכ֔ ֣רּו ֿמְ ִהָׁשֽ ְעָּת׃ ְוָׂשָבֽ ַכְלָּת֖ ְוָאֽ ִלְבֶהְמֶּת֑ ֖ ְד ְּבָׂשֽ ֵעֶׂ֥שב י ְוָנַֽתִּת֛

ה ְוָחָר֨ ם׃ ָלֶהֽ ם ֲחִויֶת֖ ְוִהְׁשַּתֽ ים ֲאֵחִר֔ ים ִה֣ ֱא ֲעַבְדֶּתם֙ ַוֽ ם ְוַסְרֶּת֗ ְלַבְבֶכ֑ם

ן ִתֵּת֖ א ֹ֥ ל ה ְוָהֲ֣אָדָמ֔ ר ָמָט֔ ְהֶי֣ה ְולֹא־ִיֽ ִים֙ ֶאת־ַהָּׁשַמ֨ ְוָעַצ֤ר ם ָּבֶכ֗ ַאף־ְיָי֜

ם׃ ָלֶכֽ ן ֹנֵת֥ ֖ ְיָי ר ֲאֶׁש֥ ה ַהֹּטָב֔ ָהָאֶ֣רץ ֙ ֵמַעל ה ְמֵהָר֗ ֲאַבְדֶּת֣ם ַוֽ ֶאת־ְיבּוָלּ֑ה

ְלאֹות֙ ֹאָת֤ם ם ּוְקַׁשְרֶּת֨ ֶכ֑ם ְוַעל־ַנְפֿׁשְ ְלַבְבֶכ֖ם ַעל ֶּלה ֵא֔ י ֶאת־ְּדָבַר֣ ְוַׂשְמֶּתם֙

ְלַדֵּב֣ר ֶאת־ְּבֵניֶכ֖ם ֹאָת֛ם ם ְוִלַּמְדֶּת֥ ם׃ יֵניֶכֽ ֵעֽ ין ֵּב֥ ת ְלֽטֹוָטֹפ֖ ְוָה֥יּו ם ַעל־ֶיְדֶכ֔

ּוְכַתְבָּת֛ם ׃ ּוְבקּוֶמֽ ֖ ּֽוְבָׁשְכּֿבְ ֶר ַבֶּד֔ ֣ ּוְבֶלְכּֿתְ ֙ ְּבֵביֶת֨ ֤ ְּבִׁשְבּֿתְ ָּב֑ם

ַע֚ל ם ְבֵניֶכ֔ ִויֵמ֣י ְיֵמיֶכם֙ ִיְרּ֤בּו ַען ְלַמ֨ ׃ י ּוִבְׁשָעֶרֽ ֵּביֶת֖ ַעל־ְמזּו֥זֹות

ֶרץ׃ ַעל־ָהָאֽ ִים ַהָּׁשַמ֖ י ִּכיֵמ֥ ָלֶה֑ם ָלֵת֣ת ֵתיֶכ֖ם ֲאֹבֽ ַלֽ ֛ ְיָי ִנְׁשַּב֧ע ר ֲאֶׁש֨ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ
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ְוָעׂ֨שּו ם ֲאֵלֶה֔ ַמְרָּת֣ ְוָאֽ ֙ ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵנ֤י ר ַּדֵּב֞ ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ֹ֥אֶמר טוַוּי במדבר

יל ְּפִת֥ ַהָּכָנ֖ ף ת ַעל־ִציִצ֥ ֛נּו ְ ְוָנֽ ֹרָת֑ם ְלֹדֽ ם ִבְגֵדיֶה֖ י ַעל־ַּכְנֵפ֥ ת ִציִצ֛ ם ָלֶה֥

ְיָי֔ ת ֣ ֶאת־ָּכל־ִמְצ ּוְזַכְרֶּתם֙ ֹא֗תֹו ּוְרִאיֶת֣ם ְלִציִצת֒ ָלֶכ֘ם ְוָהָי֣ה ֶלת׃ ְּתֵכֽ

ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ ם יֵניֶכ֔ ֵעֽ י ֲחֵר֣ ְוַאֽ ְלַבְבֶכם֙ י ֲחֵר֤ ַאֽ א־ָת֜תּורּו ֹֽ֨ ְול ֹאָת֑ם ם ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ

ים ְקֹדִׁש֖ ם ְהִייֶת֥ ִוֽ ָת֑י ָּכל־ִמְצ ֶאת ם ַוֲֽעִׂשיֶת֖ ֔רּו ִּתְזּֿכְ ְלַמַ֣ען ם׃ ֲחֵריֶהֽ ַאֽ ֹזִנ֖ים

ְה֥יֹות ִלֽ ִים ִמְצַר֔ ֵמֶאֶ֣רץ ֶאְתֶכם֙ הֹוֵצ֤אִתי ר ֲאֶׁש֨ ם ֵהיֶכ֗ ֽ ֱא ֣ ְיָי י ֲאִנ֞ ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֵלא

ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֱא ֥ ְיָי י ֲאִנ֖ ִהים ֱא ֵלֽ ָלֶכ֖ם

רם: בקול ”אמת” אומר הש”ץ

ַוֲאַנְֽחנּו זּוָלתֹו ְוֵאין ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי הּוא ִּכי ינּו ָעֵלֽ ְוַקָּים זֹאת ָּכל ֶוֱאמּוָנה ֱאֶמת

ֶהָעִריִצים: ָּכל ִמַּכף נּו ַהּגֹוֲאֵלֽ נּו ַמְלֵּכֽ ְמָלִכים ִמַּיד נּו ַהּפֹוֵדֽ ַעּמֹו: ִיְׂשָרֵאל

ָהֹעֶׂש֣ה נּו: ַנְפֵׁשֽ ֵבי אֹוֿיְ ְלָכל ְּגמּול ַׁשֵּלם ְוַהֿמְ נּו ִמָּצֵרֽ נּו ָלֽ ַהִּנְפָרע טָהֵאל איוב

ַחִּי֑ים ַּבֽ נּו ַנְ֭פֵׁשֽ ַהָּׂש֣ם ר׃ ִמְסָּפֽ ין ַעד־ֵא֥ ְוִנְפָל֗אֹות ֵחֶ֑קר ַעד־ֵא֣ין סוְגֹ֭דלֹות תהלים

ַעל ַקְרֵנֽנּו ַוָּיֽ ֶרם ינּו אֹוְיֵבֽ ָּבמֹות ַעל נּו ַהַּמְדִריֵכֽ נּו׃ ַרְגֵלֽ ַלּ֣מֹוט ן א־ָנַת֖ ֹֽ ְול

ְּבַאְדַמת ּומֹוְֿפִתים אֹוֹתת ְּבַפְרֹעה ּוְנָקָמה ִנִּסים נּו ָּלֽ ֶׂשה ָהֹעֽ ינּו: ֵאֽ ׂשֿנְ ָּכל

ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ֶאת ַוּיֹוֵצא ִים ִמְצָרֽ ְּבכֹוֵרי ָּכל ְבֶעְבָרתֹו ַהַּמֶּכה ָחם: ְּבֵני

ֵפיֶהם ְ רֹו ֶאת סּוף ַים ִּגְזֵרי ֵּבין ָּבָניו ַהַּמֲעִביר עֹוָלם: ְלֵחירּות ִמּתֹוָכם

ִלְׁשמֹו: ְוהֹודּו חּו ִׁשּֿבְ ְּגבּוָרתֹו ָבָניו ְוָראּו ִטַּבע: ִּבְתהֹומֹות ֵאיֶהם ׂשֹוֿנְ ְוֶאת

ִׁשיָרה ָענּו ְל ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ֹמֶׁשה ַעֵליֶהם: לּו ִקּֿבְ ְּבָרצֹון ּוַמְלכּותֹו =

ֻכָּלם: רּו ְוָאֿמְ ַרָּבה ְּבִׂשְמָחה

ֵׂשה ֹע֥ ת ֖ ְתִה א נֹוָר֥ ֶדׁש ַּבֹּק֑ ֶנְאָּד֣ר ָכה ָּכֹמ֖ י ִמ֥ ְיָי֔ ֵאִלם֙ ָּבֽ ָכה י־ָכֹמ֤ ִמֽ טוקהל: שמות

ֶלא׃ ֶפֽ

רּו׃ ְוָאֿמְ ָענּו ֵאִלי֙ ֶז֤ה מֶׁשה ִלְפֵני ָים ַע ּבֹוֵקֽ ָבֶנֽי ָראּו ַמְלכּוְת ש”ץ:

ד׃ ָוֶעֽ ְלֹעָל֥ם ֖ ִיְמ ֥ ְיָי טוקהל: שמות

ָּגַאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּנּו׃ ִמֶּמֽ ָחָז֥ק ִמַּי֖ד ּוְגָא֕לֹו ב ת־ַיֲֽעֹק֑ ֶאֽ ֖ ְיָי ה י־ָפָד֥ ִּכֽ לאְוֶנֱאַמר: ירמיה

ִיְׂשָרֵאל:
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ינּו ָעֵלֽ ּוְפרֹוׂש ְלַחִּיים נּו ַמְלֵּכֽ נּו ְוַהֲעִמיֵדֽ ְלָׁשלֹום ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ַהְׁשִּכיֵבֽ

ְוָהֵגן : ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ָפֶנֽי ִמּֿלְ טֹוָבה ְּבֵעָצה ֵנֽנּו ְוַתּֿקְ ְׁשלֹוֶמֽ ֻסַּכת

ָפֵנֽינּו ִמֿלְ ָׂשָטן ְוָהֵסר ְוָיגֹון ְוָרָעב ֶרב ְוֶחֽ ֶבר ֶּדֽ אֹוֵיב ינּו ֵמָעֵלֽ ְוָהֵסר נּו ַּבֲעֵדֽ

ֵאל ִּכי ָּתה ַאֽ נּו ּוַמִּציֵלֽ נּו ֵרֽ ׁשֹוֿמְ ֵאל ִּכי נּו ַּתְסִּתיֵרֽ י ְּכָנֶפֽ ּוְבֵצל נּו ּוֵמַאֲחֵרֽ

ֵמַעָּתה ּוְלָׁשלֹום ְלַחִּיים נּו ּובֹוֵאֽ נּו ֵצאֵתֽ ּוְׁשמֹור = ָּתה: ַאֽ ְוַרחּום ַחּנּון ֶל ֶמֽ

ָלַעד: ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ׁשֹוֵמר ְיָי ַאָּתה ָּברּו עֹוָלם: ְוַעד

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ִם ְיֽ֝רּוָׁשָלֽ֗ ֵכ֤ן ֹׁש֘ ִמִּצּ֗יֹון ְיָי֨ ֤רּו ָּב֘ ן׃ ְוָאֵמֽ ן ֵמ֥ ָא֘ ם ְלעֹוָל֗ ְיָי֥ ָּב֖רּו פט תהלים
קלה תהלים

ְּכבֹו֗דֹו ם ֵׁש֥ ֤רּו ּוָב֘ ְלַבּֽדֹו׃ ִנְפָל֣אֹות ה ֹעֵׂש֖ ִיְׂשָרֵא֑ל ֵה֣י ֱא ִהים ֱא֭ ֣ ְיָי ָּב֤רּו עב תהלים

ְלעֹוָל֑ם ֣ ְיָי ְכ֣בֹוד י ְיִה֤ ן׃ ְוָאֵמֽ ן ֵמ֥ ָא֘ ֶרץ ֶאת־ָּכל־ָהָא֗ ְכ֭בֹודֹו ְוִיָּמֵל֣א ְל֫עֹוָל֥ם קד תהלים

֙ ְיָי ׁש א־ִיֹּט֤ ֹֽ ל י ִּכ֠ ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ יו׃ ֲעָׂשֽ ְּבַמֽ ֣ ְיָי ח ִיְׂשַמ֖ קיג תהלים
יב א’ שמואל

ַוַּיְרא֙ ם׃ ְלָעֽ ֖לֹו ֶאְתֶכ֛ם ֲעׂ֥שֹות ַלֽ ְיָי֔ יל הֹוִא֣ ִּכ֚י ַהָּג֑דֹול ְׁש֣מֹו ֲע֖בּור ַּבֽ ֶאת־ַעּ֔מֹו

ים׃ ִהֽ ֱא ָהֽ ֥הּוא ְיָי֖ ים ִה֔ ֱא ָהֽ ֣הּוא ֙ ְיָי ֔רּו ֹ֣אֿמְ ַוּי ַעל־ְּפֵניֶה֑ם ֖לּו ַוִּיּֿפְ ם ָּכל־ָהָע֔ יח א’ מלכים

ד׃ ֶאָחֽ ּוְׁש֥מֹו ד ֶאָח֖ ֛ ְיָי ְהֶי֧ה ִיֽ ַה֗הּוא ַּבּ֣יֹום ַעל־ָּכל־ָהָאֶ֑רץ ֶל ְלֶמ֖ ֛ ְיָי ְוָהָי֧ה יד זכריה

ֵצנּו֘ ְוַקּֿבְ ינּו ֵה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י נּו ֽהֹוִׁשיֵע֨ ׃ ָלֽ ְלנּו ִיַח֥ ר ֲאֶׁש֗ ַּכֽ֝ ָעֵל֑ינּו ֣ ְיָי ֣ י־ַחְסּֿדְ ְיִהֽ לג תהלים
קו תהלים

ֲאֶׁש֥ר ָּכל־ּגֹוִי֤ם ׃ ִּבְתִהָּלֶתֽ ַח ִהְׁשַּתֵּב֗ ְל֝ ָקְדֶׁש֑ ְלֵׁש֣ם ְלֹ֭הדֹות ִמן־ַהּ֫גֹוִי֥ם עט תהלים

ְוֹעֵׂש֣ה ַאָּ֭תה י־ָג֣דֹול ִּכֽ ׃ ִלְׁשֶמֽ ֣דּו יַכּֿבְ ִו֖ ֲאֹדָנ֑י ְלָפֶנ֣י ְוִיְׁשַּתֲח֣וּו ָי֤בֹואּו יָת ָעִׂש֗

֗ ְּל ה ֤נֹוֶד֥ ֘ ַמְרִעיֶת אן ֹ֥ ְוצ ֙ ַעּֿמְ ֲאַנְ֤חנּו ַוֽ ׃ ְלַבֶּדֽ ים ִה֣ ֱא ה ַאָּת֖ ִנְפָל֑אֹות

ְיָלה׃ ַּבָּלֽ ְיָי ָּברּו ַּבּיֹום׃ ְיָי ָּברּו ׃ ְּתִהָּלֶתֽ ר ְנַ֝סֵּפ֗ ר ָוֹד֑ ר ְלֹד֥ ְל֫עֹוָל֥ם

ְוַהֵּמִתים׃ ַהַחִּיים ַנְפׁשֹות ְ ְבָי ִּכי נּו׃ ְּבקּוֵמֽ ְיָי ָּברּו נּו׃ ְּבָׁשְכֵבֽ ְיָי ָּברּו

י ֫רּוִח֥ יד ַאְפִק֪ ֘ ֽ ְ ְּבָי יׁש׃ ָּכל־ְּבַׂשר־ִאֽ ְו֗֝רּוַח ָּכל־ָח֑י ֶנֶ֣פׁש ְּבָ֭ידֹו ֲאֶׁש֣ר יב איוב
לא תהלים

ְ ַמְלכּו ְוַקֵּים ִׁשְמ ַיֵחד ִים ֶׁשַּבָּׁשַמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ת׃ ֱאֶמֽ ֵא֣ל ְיָי֗ י אֹוִת֥ יָתה ָּפִד֖

ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ינּו ָעֵלֽ ּוְמ ָּתִמיד

ְלִצּיֹון ֶּבֱאֹמר ֶּבֱאֶמת ְ ִּביׁשּוָע נּו ַנְפֵׁשֽ ְוָתֵגל נּו ִלֵּבֽ ְוִיְׂשַמח ֵעיֵנֽינּו ִיְראּו

ֶׁשּֿלְ ַהַּמְלכּות ִּכי = ד׃ ָוֶעֽ ְלֹעָל֥ם ֖ ִיְמ ֥ ְיָי ֘ ָמָל ֣ ְיָי ֶל ֶ֖מֽ ֣ ְיָי : ִי ָהֽ ֱא ָמַל י תהלים
צג תהלים
טו ָּברּושמות ָּתה: ַאֽ ֶאָּלא ֶל ֶמֽ נּו ָלֽ ֵאין ִּכי ְּבָכבֹוד ִּתְמ ַעד ֵמי ּוְלֽעֹוֿלְ ִהיא

ַמֲעָׂשיו: ָּכל ְוַעל ָוֶעד ְלעֹוָלם ינּו ָעֵלֽ ִיְמלֹו ָּתִמיד ִּבְכבֹודֹו ֶל ַהֶּמֽ ְיָי ַאָּתה
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ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו - ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר ַרָּבא

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ָּלא ְלֵעֽ ׃ הּוא ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

J העמידה תפילת j

׃ ְּתִהָּלֶתֽ יד ַיִּג֥ י ּוִ֝פ֗ ִּתְפָּת֑ח ְׂשָפַת֣י נאֲאֹ֭דָני תהלים

ִיְצָחק ֵהי ֱא ַאְבָרָהם ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֲחָסִדים ּגֹוֵמל ֶעְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל ַיֲעֹקב ֵהי ֵוא

ַען ְלַמֽ ְבֵניֶהם ִלְבֵני גֹוֵאל ּוֵמִביא ָאבֹות ַחְסֵדי ְוזֹוֵכר ַהֹּכל ְוקֹוֵנה טֹוִבים

ְּבַאֲהָבה: ְׁשמֹו

ְלַמַעְנ ַהַחִּיים ְּבֵסֶפר נּו ְוָכְתֵבֽ ַּבַחִּיים ָחֵפץ ֶל ֶמֽ ְלַחִּיים נּו ָזְכֵרֽ בעשי”ת:

ַחִּיים: ִהים ֱא

ַאְבָרָהם: ָמֵגן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוָמֵגן: יַע ּומֹוִׁשֽ עֹוֵזר ֶל ֶמֽ

יַע: ְלהֹוִׁשֽ ַרב ַאָּתה ֵמִתים ְמַחֵּיה ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ִּגּבֹור ַאָּתה

אומרים: פסח של א’ יום מוסף עד עצרת שמיני של ממוסף

ַהּגֶׁשם ּומֹוִריד ָהֽרּוַח ַמִּׁשיב

נֹוְֿפִלים סֹוֵמ ַרִּבים ְּבַרֲחִמים ֵמִתים ְמַחֵּיה ֶסד ְּבֶחֽ ַחִּיים ְמַכְלֵּכל

ָכֽמֹו ִמי ָעָפר: ִליֵׁשֵני ֱאמּוָנתֹו ּוְמַקֵּים ֲאסּוִרים ּוַמִּתיר חֹוִלים ְורֹוֵפא

ְיׁשּוָעה: יַח ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ֶל ֶמֽ ָּל ּֽדֹוֶמה ּוִמי ְּגבּורֹות ַעל ַּבֽ

ְּבַרֲחִמים: ְלַחִּיים ְיצּוָריו זֹוֵכר ָהַרֲחִמים ַאב ָכֽמֹו ִמי בעשי”ת:

ַהֵּמִתים: ְמַחֵּיה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֵמִתים: ְלַהֲחיֹות ַאָּתה ְוֶנֱאָמן
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ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶּסֽ ְיַהֲללּו יֹום ְּבָכל ּוְקדֹוִׁשים ָקדֹוׁש ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש ַאָּתה

ַהָּקדֹוׁש: ( ֶל ַהֶּמֽ בעשי”ת: *) *ָהֵאל ְיָי

ֵּדָעה ִּביָנה ֵמִאּֿתְ ְוָחֵּנֽנּו ִּביָנה ֶלֱאנֹוׁש ּוְמַלֵּמד ַעת ַּדֽ ְלָאָדם חֹוֵנן ַאָּתה

ַעת: ַהָּדֽ חֹוֵנן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְוַהְׂשֵּכל:

ִבְתׁשּוָבה נּו ְוַהֲחִזיֵרֽ ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ נּו ֵבֽ ְוָקֿרְ ְלתֹוָרֶתֽ ינּו ָאִבֽ נּו ֲהִׁשיֵבֽ

ִּבְתׁשּוָבה: ָהרֹוֶצה ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ְלָפֶנֽי ְׁשֵלָמה

ַח ְוסֹוֵלֽ מֹוֵחל ִּכי ְענּו ָפָׁשֽ ִּכי נּו ַמְלֵּכֽ נּו ָלֽ ְמַחל אנּו ָחָטֽ ִּכי ינּו ָאִבֽ נּו ָלֽ ְסַלח

ִלְסֽלֹוַח: ַהַּמְרֶּבה ַחּנּון ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָּתה: ַאֽ

ָּתה: ַאֽ ָחָזק גֹוֵאל ִּכי ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ ְמֵהָרה נּו ּוְגָאֵלֽ נּו ִריֵבֽ ְוִריָבה ְבָעְנֵיֽנּו ְרֵאה

ִיְׂשָרֵאל: ּגֹוֵאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ְרפּוָאה ְוַהֲעֵלה ָּתה ַאֽ נּו ְתִהָּלֵתֽ ִּכי ָעה ְוִנָּוֵׁשֽ נּו הֹוִׁשיֵעֽ ְוֵנָרֵפא ְיָי נּו ְרָפֵאֽ

ָּברּו ָּתה: ַאֽ ְוַרֲחָמן ֶנֱאָמן רֹוֵפא ֶל ֶמֽ ֵאל ִּכי 13 ינּו ַמּכֹוֵתֽ ְלָכל ְׁשֵלָמה

ִיְׂשָרֵאל: ַעּמֹו חֹוֵלי רֹוֵפא ְיָי ַאָּתה

ְלטֹוָבה ְתבּוָאָתּה ִמיֵני ָּכל ְוֶאת ַהּזֹאת ַהָּׁשָנה ֶאת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ינּו ָעֵלֽ ָּבֵר

ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ְּבָרָכה) בקיץ: ) ִלְבָרָכה) ּוָמָטר ַטל בחורף: )14 ְוֵתן

ְמָבֵר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ַהּטֹובֹות: ַּכָּׁשִנים נּו ֵתֽ ְׁשנ ּוָבֵר ִמּטּוֶבֽ נּו ֵעֽ ְוַׂשּֿבְ

ַהָּׁשִנים:

ַיַֽחד נּו ֵצֽ ְוַקּֿבְ ינּו ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְלַקֵּבץ ֵנס ְוָׂשא נּו ְלֵחרּוֵתֽ ָּגדֹול ְּבׁשֹוָפר ְּתַקע

ִיְׂשָרֵאל: ַעּמֹו ִנְדֵחי ְמַקֵּבץ, ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֶרץ: ָהָאֽ ַּכְנפֹות ֵמַאְרַּבע

ליחיד: תפילה 13

ַהּנֶפׁש ְרפּוַאת ִים ַהָּׁשַמֽ ִמן ְׁשֵלָמה ְרפּוָאה ְמֵהָרה ֶׁשִּתְׁשַלח ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ִויִהי

ִיְׂשָרֵאל: חֹוֵלי ְׁשָאר ְּבתֹו ( פב”פ ) ְלחֹוֶלה ַהּגּוף ּוְרפּוַאת

אומרים בחו”ל לפסח. א’ יום מוסף עד מרחשבן מז’ לברכה” ומטר ”טל אומרים ישראל בארץ 14

לפסח. א’ יום עד מעוברת) שנה (דצמבר-5 דדצמבר-4 מערבית
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ַוֲאָנָחה ָיגֹון ּנּו ִמֶּמֽ ְוָהֵסר ִחָּלה ְּכַבּֿתְ ינּו ְויֹוֲעֵצֽ ְּכָבִראׁשֹוָנה ינּו ׁשֹוְֿפֵטֽ יָבה ָהִׁשֽ

ָּברּו ַּבִּמְׁשָּפט: נּו ֵקֽ ְוַצּֿדְ ּוְבַרֲחִמים ֶסד ְּבֶחֽ ְלַבּֿדְ ְיָי ַאָּתה ינּו ָעֵלֽ ּוְמלֹו

ַהִּמְׁשָּפט): ֶל ַהֶּמֽ בעשי”ת: *) ּוִמְׁשָּפט ְצָדָקה אֹוֵהב ֶל *ֶמֽ ְיָי ַאָּתה

ַעּֿמְ ֵבי אֹוֿיְ ְוָכל דּו יֹאֵבֽ ַגע ְּכֶרֽ ָהִּמיִנים ְוָכל ִתְקָוה ְּתִהי ַאל ַלְמֻׁשָּמִדים

יַע ְוַתְכִנֽ ּוְתַמֵּגר ּוְתַׁשֵּבר ְתַעֵּקר ְמֵהָרה ָזדֹון ּוַמְלכּות תּו ִיָּכֵרֽ ְמֵהָרה

ֵזִדים׃ יַע ּוַמְכִנֽ ִבים ֹאֿיְ ׁשֹוֵבר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ינּו: ְבָיֵמֽ ִּבְמֵהָרה

ְּפֵליַטת ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ִזְקֵני ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ַהַּצִּדיִקים ַעל

טֹוב ָׂשָכר ְוֵתן ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי י ַרֲחֶמֽ ֶיֱהמּו ינּו ְוָעֵלֽ ֶדק ַהֶּצֽ ֵּגֵרי ְוַעל סֹוְֿפֵריֶהם

ִּכי ֵנבֹוׁש לֹא ּוְלעֹוָלם ִעָּמֶהם נּו ֶחְלֵקֽ ְוִׂשים ֶּבֱאֶמת ְּבִׁשְמ ִחים ַהּבֹוֿטְ ְלֹכל

ַלַּצִּדיִקים: ּוִמְבָטח ִמְׁשָען ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְחנּו: ָּבָטֽ ְב

ּוְבֵנה ְרָּת ִּדַּבֽ ַּכֲאֶׁשר ְּבתֹוָכּה ְוִתְׁשּכֹון ָּתׁשּוב ְּבַרֲחִמים ִעיֿרְ ִם ְוִלירּוָׁשַלֽ

ָּברּו ָּתִכין: ְלתֹוָכּה ְמֵהָרה ָדִוד ְוִכֵּסא עֹוָלם ִּבְנַין ינּו ְּבָיֵמֽ ְּבָקרֹוב אֹוָתּה

ִם: ְירּוָׁשָלֽ ּבֹוֵנה ְיָי ַאָּתה

ִּכי ִּביׁשּוָעֶתֽ ָּתרּום ְוַקְרנֹו יַח ַתְצִמֽ ְמֵהָרה ַעְבּֿדְ ָּדִוד ַמח ֶצֽ ֶאת

ְיׁשּוָעה: ֶרן ֶקֽ יַח, ַמְצִמֽ ְיָי ַאָּתה ָּברּו ַהּיֹום: ָּכל ינּו ִקִּוֽ ְ ִליׁשּוָע

ֶאת ּוְבָרצֹון ְּבַרֲחִמים ְוַקֵּבל ינּו ָעֵלֽ ְוַרֵחם חּוס ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו קֹוֵלֽ ְׁשַמע

ֵריָקם נּו ַמְלֵּכֽ ָפֶנֽי ּוִמּֿלְ ָּתה ַאֽ ְוַתֲחנּוִנים ְּתִפּלֹות ׁשֹוֵמַע ֵאל ִּכי נּו ְּתִפָּלֵתֽ

ַאָּתה ָּברּו ְּבַרֲחִמים: ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ְּתִפַּלת ַע ׁשֹוֵמֽ ַאָּתה ִּכי נּו ְּתִׁשיֵבֽ ַאל

ְּתִפָּלה: ַע ׁשֹוֵמֽ ְיָי

ִלְדִביר ָהֲעבֹוָדה ְוָהֵׁשב ּוִבְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְּבַעּֿמְ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְרֵצה

ּוְתִהי ְּבָרצֹון ְתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ְמֵהָרה ּוְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְוִאֵּׁשי : ֵּביֶתֽ

: ַעֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹוַדת ָּתִמיד ְלָרצֹון
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המועד: וחול חודש בראש

ְוִיָּזֵכר ְוִיָּפֵקד ְוִיָּׁשַמע ְוֵיָרֶצה ְוֵיָרֶאה ְוַיִּגיַע ְוָיבֹא ַיֲעֶלה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא
ִם ְירּוָׁשַלֽ ְוִזְכרֹון ַעְבֶּדֽ ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ְוִזְכרֹון ינּו ֲאבֹוֵתֽ ְוִזְכרֹון ּוִפְקּדֹוֵנֽנּו ִזְכרֹוֵנֽנּו

ּוְלֵחן ּוְלטֹוָבה ִלְפֵליָטה ְלָפֶני ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ָּכל ְוִזְכרֹון ָקְדֶׁשֽ ִעיר

ְּביֹום ּוְלָׁשלֹום ּוְלַחִּיים ּוְלַרֲחִמים ֶסד ּוְלֶחֽ

ַהֻּסּכֹות ַחג ַהַּמצֹות ַחג ֶדׁש ַהֹחֽ רֹאׁש

ְלַחִּיים בֹו נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִלְבָרָכה בֹו נּו ּוָפְקֵדֽ ְלטֹוָבה ּבֹו ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ּנּו ָזְכֵרֽ ַהֶּזה

ִּכי ֵעיֵנֽינּו י ֵאֶלֽ ִּכי נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ָעֵלֽ ְוַרֵחם ְוָחֵּננּו חּוס ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָעה ּוִבְדַבר

ָּתה: ַאֽ ְוַרחּום ַחּנּון ֶל ֶמֽ ֵאל

ְׁשִכיָנתֹו ַהַּמֲחִזיר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְּבַרֲחִמים: ְלִצּיֹון ְּבׁשּוְֿב ֵעיֵנֽינּו ְוֶתֱחֶזֽיָנה

ְלִצּיֹון:

ָוֶעד ְלעֹוָלם ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר ְּל נֹוֶדה ָודֹור: ְלדֹור הּוא ַאָּתה נּו ִיְׁשֵעֽ ָמֵגן ַחֵּיֽינּו צּור

ֶׁשְּבָכל י ִנֶּסֽ ְוַעל ָל קּודֹות ַהּֿפְ ינּו ִנְׁשמֹוֵתֽ ְוַעל ְּבָיֶדֽ סּוִרים ַהּֿמְ ַחֵּיֽינּו ַעל

ִים: ְוָצֳהָרֽ ֶקר ָוֹבֽ ֶרב ֶעֽ ֵעת ָכל ֶׁשּֿבְ י ְוטֹובֹוֶתֽ י אֹוֶתֽ ִנְפֿלְ ְוַעל נּו ִעָּמֽ יֹום

ינּו ִקִוֽ ֵמעֹוָלם י ֲחָסֶדֽ ּמּו ַתֽ לֹא ִּכי ַרֵחם ְוַהֿמְ י ַרֲחֶמֽ ָכלּו לֹא ִּכי ַהּטֹוב

: ָל

יָת ֶׁשָעִׂשֽ ַהִּמְלָחמֹות ְוַעל ׁשּועֹות ַהּֿתְ ְוַעל בּורֹות ַהּֿגְ ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהִּנִּסים ַעל
ַהֶּזה: ַמן ַּבּֿזְ ָהֵהם ַּבָּיִמים ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ

ֹּכֵהן יֹוָחָנן ֶּבן ַמִּתְתָיֽהּו ִּביֵמי בחנוכה:

ָיָון ַמְלכּות ָדה ְּכֶׁשָעֿמְ ּוָבָניו ַחְׁשֹמַני ָּגדֹול

ּתֹוָרֶתֽ ְלַהְׁשִּכיָחם ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ַעל ָׁשָעה ָהֿרְ

י ְּבַרֲחֶמֽ ְוַאָּתה : ְרצֹוֶנֽ  ֵמֻחֵּקי ּוְלַהֲעִביָרם

ֶאת ְבָּת ַרֽ ָצָרָתם ְּבֵעת ָלֶהם ְדָּת ָעַמֽ ָהַרִּבים

ִנְקָמָתם: ֶאת ְמָּת ָנַקֽ ִּדיָנם ֶאת ְנָּת ַּדֽ ִריָבם

ָמְרֳּדַכי ִּביֵמי בפורים:

ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן ְוִֶאְסֵּתר

ָהָמן ֲעֵליֶהם ְּכֶׁשָעַמד

ג) (אסתר ִּבֵּקׁש ָהָרָׁשע

ּוְלַאֵּב֣ד ג ֲהֹר֣ ַלֽ יד ְלַהְׁשִמ֡

ַער ִמַּנ֨ הּוִדים ּֿיְ ֶאת־ָּכל־ַה֠
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ְּבַיד ְוַרִּבים ַחָּלִׁשים ְּבַיד ִּגּבֹוִרים ְרָּת ָמַסֽ

ְּבַיד ּוְרָׁשִעים ְטהֹוִרים ְּבַיד ּוְטֵמִאים ְמַעִּטים

ּוְל : תֹוָרֶתֽ ֵקי עֹוֿסְ ְּבַיד ְוֵזִדים ַצִּדיִקים

ּוְלַעּֿמְ ְּבעֹוָלֶמֽ ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֵׁשם יָת ָעִׂשֽ

ְּכַהּיֹום ּוֻפְרָקן ְגדֹוָלה ְּתׁשּוָעה יָת ָעִׂשֽ ִיְׂשָרֵאל

ּוִפּנּו ֵּביֶתֽ ִלְדִביר ָבֶנֽי אּו ָּבֽ ַּכ ַחר ְוַאֽ ַהֶּזה:

יקּו ְוִהְדִלֽ ִמְקָּדֶׁשֽ ֶאת ְוִטֲהרּו ֵהיָכֶלֽ ֶאת

ְיֵמי ְׁשמֹוַנת ְוָקְֿבעּו ֶׁשֽ ָקּֿדְ ְּבַחְצרֹות ֵנרֹות

ַהָּגדֹול: ְלִׁשְמ ְלַהֵּלל ְלהֹודֹות ּלּו ֵאֽ ֲחֻנָּכה

ְּב֣יֹום ְוָנִׁשים֙ ַט֤ף ן ְוַעד־ָזֵק֨

ֶדׁש ְלֹח֥ ָעָׂש֛ר ה ִּבְׁשלֹוָׁש֥ ד ֶאָח֔

ֶדׁש הּוא־ֹח֣ ר ְׁשֵנים־ָעָׂש֖

ְוַאָּתה ָלֽבֹוז׃ ּוְׁשָלָל֖ם ֲאָד֑ר

ְרָּת ֵהַפֽ ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ

ֶאת ְוִקְלַקְלָּת ֲעָצתֹו ֶאת

ְּגמּולֹו ַוֲהֵׁשֽבֹוָת ַמֲחַׁשְבּתֹו

ְוֶאת אֹותֹו ְוָתלּו ְּברֹאׁשֹו

ָהֵעץ: ַעל ָּבָניו

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָּתִמיד נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ְוִיְתרֹוַמם ִיְתָּבַר ֻּכָּלם ְוַעל

: ְבִריֶתֽ ְּבֵני טֹוִבים ְלַחִּיים ּוְכתֹוב בעשי”ת:

נּו ְוֶעְזָרֵתֽ נּו ְיׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל ֶּבֱאֶמת ִׁשְמ ֶאת ִויַהֲללּו ָלה ֶּסֽ יֹוֽדּו ַהַחִּיים ְוָכל

ְלהֹודֹות: ָנֶאה ּוְל ִׁשְמ ַהּטֹוב ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶסֽ

ְלָכל ָאדֹון ֶל ֶמֽ הּוא ַאָּתה ִּכי ְלעֹוָלם ָּתִׂשים ַעּֿמְ ִיְׂשָרֵאל ַעל ָרב ָׁשלֹום

ָׁשָעה ּוְבָכל ֵעת ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ֶאת ְלָבֵר ְּבֵעיֶנֽי ְוטֹוב ַהָּׁשלֹום:

: ִּבְׁשלֹוֶמ
טֹוָבה ּוַפְרָנָסה ְוָׁשלֹום ְּבָרָכה ַחִּיים ֶפר ְּבֵסֽ בעשי”ת:

ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ְוָכל נּו ָאֽ ְלָפֶנֽי ְוִנָּכֵתב ִנָּזֵכר

ַהָּׁשלֹום: עֹוֵׂשה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוְלָׁשלֹום: ְלַחִּיים

ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַעּמֹו ֶאת ָבֵר ַהֿמְ

ַּבָּׁשלֹום: ִיְׂשָרֵאל

ִתּדֹום ַנְפִׁשי ַלי ְוִלְמַקֿלְ ִמְרָמה ִמַּדֵּבר ּוְׂשָפַתי ֵמָרע ְלׁשֹוִני ְנֹצר ַהי ֱא

ִּתְרּדֹוף י ּוְבִמְצֹוֶתֽ ְּבתֹוָרֶתֽ ִלִּבי ְּפַתח ִּתְהֶיה: ַלֹּכל ֶּכָעָפר ְוַנְפִׁשי

ַמֲחַׁשְבָתם: ְוַקְלֵקל ֲעָצָתם ָהֵפר ְמֵהָרה ָרָעה ָעַלי ַהחֹוְׁשִבים ְוֹכל ַנְפִׁשי:

ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְיִמיֶנֽ  ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה

ְלָר֨צֹון ְה֥יּו ִיֽ  ִני׃ ֲעֵנֽ ַוֽ ֣ יֿנְ ְיִמֽ יָעה ֽהֹוִׁש֖ ְיִדיֶד֑י ֥צּון ֿלְ ֵיָחֽ ְלַ֭מַען : סּתֹוָרֶתֽ תהלים
יט תהלים
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הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה י׃ ֲאִלֽ ְוֹגֽ י צּוִר֥ ָי֗ ְי֜ ְלָפֶנ֑י י ִלִּב֣ ְוֶהְג֣יֹון י ִאְמֵרי־ִפ֡

ָאֵמן: ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה

ִּבְמֵהָרה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשִיָּבֶנה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוִא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ּוְכָׁשִנים עֹוָלם ִּכיֵמי ְּבִיְרָאה ַנֲעָבְד ְוָׁשם : ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן ינּו ְבָיֵמֽ

ִנּֽיֹות׃ ַקְדֹמֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ם עֹוָל֔ ִּכיֵמ֣י ִוירּוָׁשָלִ֑ם ה ְיהּוָד֖ ת ִמְנַח֥ ְיָי֔ ַלֽ ָבה֙ ֿרְ ְוָעֽ ַקְדֹמִנּיֹות: ג מלאכי

ר׃ ֵלאֹמֽ ְרָּת ִּדַּב֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ֲאֹדָנ֑י ַח ֹּכ֣ ִיְגַּדל־ָנ֖א ה ְוַעָּת֕ יד במידבר

ָּמה׃ ֵהֽ ָל֣ם ֵמע י ִּכ֖ י ַוֲחָסֶד֑ ָי ְי֖ ְזֹכר־ַרֲחֶמ֣י כה תהלים

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָקִריב׃ ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא׃ ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא׃ ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

ינּו׃) ְּתִפָּלֵתֽ ֶאת ּוְבָרצֹון ְּבַרֲחִמים ַקֵּבל קהל: )

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִבְׁשַמָּיא׃ ִּדי ֲאבּוהֹון ֳקָדם ִיְׂשָרֵאל ְּדָכל הֹון ְ ּוָבעּו הֹון ְ ְצלֹו ִּתְתַקַּבל

ם׃) ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ קהל: ) קיג תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא

ֶרץ׃) ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝ ֑ ְיָי ֵמִע֣ם ֶעְ֭זִרי קהל: ) קכא תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה

258 עמ’ המנורה את מדליקים בחנוכה

260 עמ’ אסתר מגילת את קוראים בפורים

205 עמ’ העומר את כאן סופרים ספירה בימי



85 לחול ערבית

J עלינו j

ָעָׂשנּו ֶׁשּלֹא ְּבֵראִׁשית, ֵצר ְלי ְּגֻדָּלה ָלֵתת ַהֹּכל, ן ַלֲאד ְלַׁשֵּבַח ינּו ָעֵלֽ

ָּכֶהם, ֶחְלֵקנּו ָׂשם ֶׁשּלֹא ָהֲאָדָמה. ת ח ְּכִמְׁשּֿפְ ָׂשָמנּו ְולֹא ת, ָהֲאָרצ ֵיי ְּכג

ֶאל ּוִמְתַּפֲּלִלים ָוִריק, ְלֶהֶבל ִמְׁשַּתֲחִוים ֶׁשֵהם ָנם, ְּכָכל־ֲהמ ָרֵלנּו וג

ַמְלֵכי ֶמֶל ִלְפֵני ִדים ּומ ּוִמְׁשַּתֲחִוים ִעים ֿרְ ּכ ַוֲאַנְחנּו ִׁשיַע. י לֹא ֵאל

ַׁשב ּומ ָאֶרץ, ְוֹיֵסד ָׁשַמִים ֶטה נ ֶׁשהּוא הּוא, ָּברּו ׁש ַהָּקד ָלִכים ַהּֿמְ

ֵאין ֵהינּו, ֱא הּוא ִמים. ְמר ְּבָגְבֵהי ֻעּז ּוְׁשִכיַנת ִמַּמַעל, ַּבָּׁשַמִים ְיָקר

ַוֲהֵׁשֹבָת֮ ם ַהּ֗י ְוָיַדְעָּת֣ : ָרת ְּבּת ַּכָּכתּוב . זּוָלת ֶאֶפס ַמְלֵּכנּו, ֱאֶמת ד, דע דברים

ין ֵא֖ ִמָּתַ֑חת ֶרץ ְוַעל־ָהָא֖ ַעל ִמַּמ֔ ַּבָּׁשַמִ֣ים ים ִה֔ ֱא ָהֽ ֣הּוא ֙ ְיָי י ִּכ֤ ֒ ֶאל־ְלָבֶב֒

ד׃ ֽע

ְלַהֲעִביר , ֻעֶּז ְּבִתְפֶאֶרת ְמֵהָרה ת ִלְרא ֵהינּו, ֱא ְיָי ְל ְנַקֶּוה ֵּכן ַעל

ְּבַמְלכּות ָלם ע ְלַתֵּקן ִיָּכֵרתּון, ת ָּכר ְוָהֱאִליִלים ָהָאֶרץ, ִמן ִּגּלּוִלים

ָאֶרץ. ִרְׁשֵעי ָּכל ֵאֶלי ת ְלַהְפנ , ִבְׁשֶמ אּו ִיְקֿרְ ָבָׂשר ְּבֵני ְוָכל ַׁשַּדי,

ן. ָלׁש ָּכל ִּתָּׁשַבע , ֶּבֶר ָּכל ִתְכַרע ְל ִּכי ֵתֵבל, ֵבי ֿׁשְ י ָּכל ְוֵיְדעּו ַיִּכירּו

ֻכָּלם לּו ִויַקּֿבְ = ִיֵּתנּו, ְיָקר ִׁשְמ ד ְוִלְכב ְוִיֹּפלּו, עּו ִיְכֿרְ ֵהינּו ֱא ְיָי ְלָפֶני

ַהַּמְלכּות ִּכי ָוֶעד. ָלם ְלע ְמֵהָרה ֲעֵליֶהם ְוִתְמ , ַמְלכּוֶת ֹעל ֶאת

ד: ְּבָכב ִּתְמ ַעד ֵמי ֿלְ ּוְלע ִהיא, ֶׁשּֿלְ

[ 1 ]
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D תבשילין עירוב d

טוב: ליום סמוך שבת כאשר תבשילין עירוב עושים

ומבורך: העירוב אוחז

ַעל ְוִצָּונּו ָתיו, ְּבִמְצ ָׁשנּו ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָלם, ָהע ֶמֶל ֵהינּו ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֵערּוב: ִמְצַות

ּוְלַאְדָלָקא ּוְלַאְטָמָנא ּוְלַבּׁשָּלא ְלֵמיֵפא ָנא ַלֽ ְׁשֵרא ְיֵהא ֵערּוָבא ְּבֵדן

ּוְלָכל־ַהָּדִרים נּו ָלֽ ָתא ְלַׁשּֿבְ ָטָבא ָמא ִמּי ָּכל־ָצְרָּכָנא, ּוְלֶמְעַּבד ְׁשָרָגא

ַהׂזּאת:  ָּבִעיר

D הנרות הדלקת d

נרות: ו’ להדליק נוהגים שבת בערב

נּו ְוִצְּוֽ ְּבִמְצֹוָתיו, נּו ִקְדָׁשֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם, ֶל ֶמֽ ינּו, ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָתה, ָּברּו

ַׁשָּבת: ֶׁשל ֵנר ְלַהְדִליק

נרות: ב’ להדליק נוהגים בשבת שלא השנה וראש טוב יום בערב

נּו ְוִצְּוֽ ְּבִמְצֹוָתיו, נּו ִקְדָׁשֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם, ֶל ֶמֽ ינּו, ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָתה, ָּברּו

ב: ט ם י ְוֶׁשל] [ַׁשָּבת ֶׁשל ֵנר ְלַהְדִליק

כפור: יום בערב

נּו ְוִצְּוֽ ְּבִמְצֹוָתיו, נּו ִקְדָׁשֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם, ֶל ֶמֽ ינּו, ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָתה, ָּברּו

ַהִּכּפּוִרים: ם י ְוֶׁשל] [ַׁשָּבת ֶׁשל ֵנר ְלַהְדִליק

כפור: וים השנה, ראש טוב, יום בערב

ַהֶּזה: ַלְזַמן ְוִהִּגיָענּו ְוִקְּיָמנּו ֶׁשֶהֱחָינּו ָלם, ָהע ֶמֶל ֵהינּו ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו
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D שבת קבלת d

הקהל. כך ואחר החזן סרוגים– שבת קבלת של הפסוקים שאומרים קהילות יש
בשלימות שבת קבלת אומרים המועד חול בשבת

ְזִמ֗רֹות ִּב֝ ְּבתֹוָד֑ה ָפָנ֣יו ָמ֣ה ְנַקּֿדְ נּו׃ ִיְׁשֵעֽ ְל֣צּור יָעה ָנִ֝ר֗ ֑ ְיָי ַלֽ נֲָנ֣ה ְנַרֽ צהְל֭כּו תהלים

ְּבָ֭ידֹו ֲאֶׁש֣ר ים׃ ִהֽ ַעל־ָּכל־ֱא ָּג֗֝דֹול ֶל ּוֶמ֥ ֑ ְיָי ָּג֣דֹול ֵא֣ל י ִּכ֤ ֽלֹו׃ יַע ָנִר֥

יו ָיָד֥ ֶׁשת ְוַ֝יֶּב֗ ָעָׂש֑הּו ְו֣הּוא ַהָּ֭ים ֲאֶׁשר־֣לֹו ֽלֹו׃ ים ָהִר֣ ְוֽתֹוֲע֖פֹות ֵרי־ָאֶ֑רץ ֶמְחֿקְ

ינּו ֵה֗ ֱא ֤הּוא י ִּכ֘ נּו׃ ֹעֵׂשֽ ֥ ְפֵני־ְיָי ִלֽ ה ָכ֗ ִנְ֝בֿרְ ְוִנְכָרָ֑עה ֲחֶו֣ה ִנְׁשַּתֽ ֹּב֭אּו רּו׃ ָיָצֽ

ַאל־ַּתְקׁ֣שּו עּו׃ ִתְׁשָמֽ ִאם־ְּבֹק֥לֹו ּ֗יֹום ַה֝ ָי֑דֹו אן ֹ֣ ְוצ ַמְ֭רִעיתֹו ַע֣ם ֲאַנְ֤חנּו ַוֽ

ָח֗נּוִני ְּב֝ ֲאֽבֹוֵתיֶכ֑ם ִנּ֭סּוִני ֲאֶׁש֣ר ר׃ ַּבִּמְדָּבֽ ה ָּס֗ ַמ֝ ְּכ֥יֹום ִּכְמִריָב֑ה ְלַ֭בְבֶכם

ם ְוֵ֝ה֗ ֵה֑ם ֵלָב֣ב ֹּתֵע֣י ַע֤ם ר ֹאַמ֗ ָוֽ ְּב֗דֹור ֤קּוט ָא֘ ה ָׁשָנ֨ ְרָּבִע֤ים ַא֘ י׃ ֳעִלֽ ָפֽ ַּגם־ָר֥אּו

י׃ ֶאל־ְמֽנּוָחִתֽ ִאם־ְיֹ֝ב֗אּון י ְבַאִּפ֑ ְעִּתי ר־ִנְׁשַּב֥ ֲאֶׁשֽ י׃ ְדָרָכֽ ֥עּו ְ לֹא־ָיֽ

֥רּו ַּבּֿׂשְ ְׁש֑מֹו ֲר֣כּו ָּבֽ ַלְ֭יָי ִׁש֣ירּו ֶרץ׃ ָּכל־ָהָאֽ ְיָי֗ ַלֽ֝ ירּו ִׁש֥ ָחָדׁ֑ש ִׁש֣יר ַלְ֭יָי צוִׁש֣ירּו תהלים

י ִּכ֥ יו׃ אֹוָתֽ ִנְפֿלְ ים ַעִּמ֗ ְּבָכל־ָהֽ֝ ְּכבֹו֑דֹו ַבּגֹוִי֣ם ֣רּו ַסּֿפְ ְיֽׁשּוָעֽתֹו׃ ֗יֹום ִמּֽיֹום־ְל֝

ים ַעִּמ֣ ָהֽ ֵה֣י ָּכל־ֱא י ִּכ֤ ים׃ ִהֽ ַעל־ָּכל־ֱא ּוא ֝ה֗ א נֹוָר֥ ד ְמֹא֑ ּוְמֻהָּל֣ל ֣ ְיָי ָג֤֘דֹול

ָה֣בּו ְּבִמְקָּדֽׁשֹו׃ ֶרת ְוִ֝תְפֶא֗ ז ֹע֥ ְלָפָנ֑יו ר הֹוד־ְוָהָד֥ ה׃ ָעָׂשֽ ִים ָׁשַמ֥ ְ֝יָי֗ ַוֽ ֱאִליִל֑ים

ה ְנָח֗ ִמ֝ ְׂש֥אּו ְׁש֑מֹו ְּכ֣בֹוד ַלְ֭יָי ָה֣בּו ז׃ ָוֹעֽ ָּכ֥בֹוד ְיָי֗ ַלֽ֝ ָה֥בּו ים ַעִּמ֑ ֣חֹות ִמְׁשּֿפְ ַלְ֭יָי

ֶרץ׃ ָּכל־ָהָאֽ יו ָּפָנ֗ ִמ֝ ילּו ִח֥ ֶדׁש ְּבַהְדַרת־ֹק֑ ַלְ֭יָי ֲח֣וּו ִהְׁשַּתֽ יו׃ ְלַחְצרֹוָתֽ אּו ּוֹב֥

ים׃ יָׁשִרֽ ְּבֵמֽ ים ִּמ֗ ַע֝ ין ָיִד֥ ַּבל־ִּתּ֑מֹוט ֵּתֵב֣ל ַאף־ִּתּ֣כֹון ָמָל֗ ֤ ְיָ֘י ם ַבּגֹוִי֨ ִאְמ֤רּו

ְוָכל־ֲאֶׁשר־ּ֑בֹו ָׂשַ֭די ז ֣ ַיֲֽע ּוְמלֹֽאֹו׃ ם ָּי֗ ַה֝ ִיְרַע֥ם ָהָאֶ֑רץ ְוָתֵג֣ל ַהָּׁ֭שַמִים ֣חּו ִיְׂשֿמְ

ל ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵב֥ ֶרץ ָא֥ ָה֫ ט ִלְׁשֹּפ֪ ָב֘א י ִּכ֥ א ָב֗ י ִּכ֬ ְיָי֨ ִלְפֵנ֤י ָּכל־ֲעֵצי־ָיַֽער׃ נֲ֗נּו ְיַ֝רֽ ז ָא֥

ֱאֽמּוָנֽתֹו׃ ֶּבֽ ים ְוַ֝עִּמ֗ ְּבֶצֶ֑דק

ֶדק ֶצ֥ ְסִביָב֑יו ֲעָרֶפ֣ל ַוֽ ֣ ן ָעָנ ים׃ ַרִּבֽ ִאִּי֥ים ֗חּו ִיְׂ֝שֿמְ ָהָאֶ֑רץ ָּתֵג֣ל ָמָל ֣ צזְיָי תהלים

ירּו ֵהִא֣ יו׃ ָצָרֽ יב ָסִב֣ ט ּוְתַלֵה֖ ֵּתֵל֑ ְלָפָנ֣יו ֵאׁש ִּכְסֽאֹו׃ ְמ֣כֹון ט ּוִ֝מְׁשָּפ֗

י ִּלְפֵנ֗ ִמ֝ ֑ ְיָי ִמִּלְפֵנ֣י ָנַמּסּו ג ַּכּדֹוַנ֗ ים ָהִר֗ ֶרץ׃ ָהָאֽ ַוָּתֵח֣ל ה ֲאָת֖ ָרֽ ֵּתֵב֑ל יו ְבָרָק֣

ְּכבֹוֽדֹו׃ ים ַעִּמ֣ ָכל־ָהֽ ְוָר֖אּו ִצְד֑קֹו ַהָּׁשַמִ֣ים ִהִּג֣ידּו ֶרץ׃ ָּכל־ָהָאֽ ֲא֣דֹון

ים׃ ִהֽ ָּכל־ֱא ֲחוּו־֝לֹו ִהְׁשַּתֽ ֱאִליִל֑ים ָּבֽ ים ֲלִל֥ ְתַהֽ ַהִּמֽ ֶסל ֶפ֗ ְֿבֵדי ָּכל־ֹע֬ ׁשּו ֵיֹב֤
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ְיָי֗ י־ַאָּת֤ה ִּכֽ ְיָי׃ ִמְׁשָּפֶט֣י ַען ְלַמ֖ ְיהּוָד֑ה ְּב֣נֹות ַוָּתֵגְלָנה ִצּ֗יֹון ח ַוִּתְׂשַמ֨ ה ָע֬ ָׁשֿמְ

ע ָר֥ ִׂשְנ֫אּו ְיָי֗ י ֹאֲהֵב֥ ים׃ ִהֽ ַעל־ָּכל־ֱא יָת ַנֲֽ֝עֵל֗ ד ְמֹא֥ ַעל־ָּכל־ָהָאֶ֑רץ ֶעְל֥יֹון

ּֽוְלִיְׁשֵרי־ֵל֥ב יק ַלַּצִּד֑ ַע ֖אֹור־ָזֻר֣ ם׃ ַיִּציֵלֽ ים ָׁשִע֗ ְר֝ ִמַּי֥ד יו ֲחִסיָד֑ ַנְפׁ֣שֹות ֹׁשֵמר

ָקְדֽׁשֹו׃ ְלֵזֶ֣כר ְו֝הֹו֗דּו ֑ ְיָי ַּבֽ ַצִּדיִקים ִׂשְמ֣חּו ה׃ ִׂשְמָחֽ

ּוְז֥רֹוַע ְיִ֝מי֗נֹו ּ֥לֹו יָעה הֹוִׁשֽ ָעָׂש֑ה י־ִנְפָל֥אֹות ִּכֽ ׁש ָחָד֗ יר ִׁש֥ ֙ ְיָי ַלֽ ירּו ִׁש֤ ִמְז֡מֹור צח תהלים

֘ ֱאֽמּוָנת ֶוֽ ַחְסּ֨דֹו ָזַ֘כ֤ר ִצְדָקֽתֹו׃ ִּגָּל֥ה ם ּגֹוִי֗ ַה֝ ְלֵעיֵנ֥י ְיֽׁשּוָע֑תֹו ְ֖יָי יַע הֹוִד֣ ָקְדֽׁשֹו׃

ַלְ֭יָי יעּו ָהִר֣ ינּו׃ ֵהֽ ֱא ְיׁשּוַע֥ת ת ֵא֝֗ ָכל־ַאְפֵסי־ָאֶ֑רץ ָר֥אּו ל ֵא֥ ִיְׂשָר֫ ְלֵב֪ית

ה׃ ִזְמָרֽ ְו֣קֹול ִכּ֗נֹור ְּב֝ ְּבִכּ֑נֹור ַ֖לְיָי ֣רּו ַזּֿמְ רּו׃ ְוַזֵּמֽ נֲ֣נּו ְוַרֽ ִּפְצ֖חּו ָּכל־ָהָאֶ֑רץ

ל ֵב֗ ֵּת֝ ּוְמלֹ֑אֹו ַהָּ֭ים ִיְרַע֣ם ְיָי׃ ֶל ַהֶּמ֬ ִלְפֵנ֤י יעּו ִר֗ ָה֝ ׁשֹוָפ֑ר ְו֣קֹול רֹות ֿצְ ֲחֹצֽ ַּ֖בֽ

ט ִלְׁשֹּפ֪ ָב֘א י ִּכ֥ ְיָי֗ ְפֵנ֥י ִלֽ ְיַרֵּנֽנּו׃ ים ָהִר֥ ַחד ַי֝֗ ִיְמֲחאּו־ָכ֑ף ְנָה֥רֹות ּה׃ ָבֽ ֵבי ְו֣יֿׁשְ

ים׃ יָׁשִרֽ ְּבֵמֽ ים ְוַ֝עִּמ֗ ְּבֶצֶ֑דק ל ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵב֥ ֶרץ ָא֥ ָה֫

ם ְוָר֥ ָּג֑דֹול ן ֣ ְּבִצּי ְ֖יָי ֶרץ׃ ָהָאֽ ָּת֥נּוט ים רּוִב֗ ְּכ֝ ב יֵׁש֥ ים ַעִּמ֑ ֣זּו ִיְרּֿגְ ָמָ֭ל ֣ ְיָי צט תהלים

֘ ֶמֶל ז ְוֹע֥ ֽהּוא׃ ָק֥דֹוׁש א ְונֹוָר֗ ָּג֥דֹול ִׁשְ֭מ יֹו֣דּו ים׃ ַעִּמֽ ַעל־ָּכל־ָהֽ ּוא ֝ה֗

יָת׃ ָעִׂשֽ ה ַאָּת֬ ב ְּבַיֲֽעֹק֤ ה ּוְ֝צָדָק֗ ט ִמְׁשָּפ֥ ים יָׁשִר֑ ֵּמֽ ֣ ְנָּת ּכֹוַנ ַאָּ֭תה ב ֵה֥ ָא֫ ִמְׁשָּפ֪ט

ן ֲהֹר֨ ְוַאֽ ֘מֶׁש֤ה ֽהּוא׃ ָק֥דֹוׁש יו ַרְגָל֗ ם ֲהֹד֥ ַלֽ ֲחוּו ְׁשַּתֽ ְ֖וִהֽ ינּו ֵה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י ֽרֹוֲמ֡מּו

ָעָ֭נן ְּבַעּ֣מּוד ַיֲֽעֵנֽם׃ ְו֣הּוא ָי֗ ֶאל־ְי֜ אים ֹקִר֥ ְׁש֑מֹו ֵא֣י ֿרְ ְּבֹקֽ ּוְׁ֭שמּוֵאל יו ֲהָנ֗ ְּבֹכֽ

ֵא֣ל ם יָת֥ ֲעִנ֫ ַאָּת֪ה ֵהינּו֘ ֱא ֣ ְיָי מֹו׃ ָנַֽתן־ָלֽ ק ְוֹח֣ יו ֹדָת֗ ֵעֽ֝ ֥רּו ֿמְ ָׁשֽ ֲאֵליֶה֑ם ְיַדֵּב֣ר

ְלַה֣ר ֲחוּו ְׁשַּתֽ ְוִ֭הֽ ינּו ֵה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י ֽרֹוֲמ֡מּו ם׃ ילֹוָתֽ ַעל־ֲעִלֽ ם ְוֹ֝נֵק֗ ָלֶה֑ם ָהִי֣יָת א ֹנֵׂ֭שֽ

ינּו׃ ֵהֽ ֱא ֥ ְיָי ֗דֹוׁש י־ָק֝ ִּכֽ ָקְדׁ֑שֹו

ְּכ֣בֹוד ַלְ֭יָי ָה֣בּו ז׃ ָוֹעֽ ָּכ֥בֹוד ְיָי֗ ַלֽ֝ ָה֥בּו ֵאִל֑ים ְּבֵנ֣י ַלְ֭יָי ָה֣בּו ִו֥ד ְלָד֫ ִמְז֗מֹור כט תהלים

ִהְרִע֑ים ל־ַהָּכ֥בֹוד ֵאֽ ִים ָּמ֥ ַעל־ַה֫ ְיָי֗ ֥קֹול ֶדׁש׃ ְּבַהְדַרת־ֹקֽ ְיָי֗ ַלֽ֝ ֲח֥וּו ִהְׁשַּתֽ ְׁש֑מֹו

ֲאָרִז֑ים ֹׁשֵב֣ר ְ֖יָי ֣קֹול ר׃ ָהָדֽ ֶּבֽ ָי֗ ְי֜ ֥קֹול ַח ַּבֹּכ֑ ֥ ֽקֹול־ְיָי ים׃ ַרִּבֽ ִים ַעל־ַמ֥ ָי֗ ְי֜

ְּכ֣מֹו ְוִׂ֝שְר֗יֹון ְלָב֥נֹון ְּכמֹו־ֵעֶ֑גל ם ַוַּיְרִקיֵד֥ ָבֽנֹון׃ ַהּֿלְ ֶאת־ַאְרֵז֥י ָי֗ ְי֜ ר ַוְיַׁשֵּב֥

ָי֗ ְי֜ יל ָיִח֥ ִמְדָּב֑ר יל ָיִח֣ ֥ ָי ְי֖ ֣קֹול ׁש׃ ֵאֽ ֲה֥בֹות ַלֽ ב ֹחֵצ֗ ֥ ֽקֹול־ְיָי ים׃ ֶבן־ְרֵאִמֽ

ר ֹאֵמ֥ ּ֗לֹו ֻּכ֝ יָכ֑לֹו ּוְבֵהֽ ֥רֹות ְיָע֫ ַוֶּיֱֽחׂ֪שף ַאָּילֹו֘ת ְיחֹוֵל֣ל ְיָי֨ ֣קֹול ׁש׃ ָקֵדֽ ר ִמְדַּב֥
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ְיָבֵר֖ ְיָי֓ ִיֵּת֑ן ְלַעּ֣מֹו ז ֹע֖ ְיָי֗ ם׃ ְלעֹוָלֽ ֶמֶ֣ל ָי֗ ְי֜ ַוֵּיֶׁ֥שב ָיָׁש֑ב ַלַּמּ֣בּול ָי ְי֖ ָּכֽבֹוד׃

ַבָּׁשֽלֹום׃ ֶאת־ַעּ֣מֹו

J דודי לכה j

ָלה: ְנַקּֿבְ ַׁשָּבת ְּפֵני ַּכָּלה ִלְקַראת דֹוִדי ְלָכה

ֻיָחד ַהֿמְ ֵאל נּו ִהְׁשִמיָעֽ ֶאָחד ְּבִדּבּור ְוָזכֹור מֹור ָׁש֗

ְוִלְתִהָּלה: ֶרת ּוְלִתְפֶאֽ ְלֵׁשם ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד ְיָי

ָלה: ְנַקּֿבְ ַׁשָּבת ְּפֵני ַּכָּלה ִלְקַראת דֹוִדי ְלָכה

ָרָכה ַהּֿבְ ְמקֹור ִהיא ִּכי ָכה ְוֵנֿלְ ְלכּו ַׁשָּבת ְקַראת ִל֗

ְּתִחָּלה: ְּבַמֲחָׁשָבה ַמֲעֶׂשה סֹוף ְנסּוָכה ֶדם ִמֶּקֽ ֵמרֹאׁש

ָלה: ְנַקּֿבְ ַׁשָּבת ְּפֵני ַּכָּלה ִלְקַראת דֹוִדי ְלָכה

ַהֲהֵפָכה ִמּתֹו ְצִאי ֽקּוִמי ְמלּוָכה ִעיר ֶל ֶמֽ ְקַּדׁש ִמ֗

ֶחְמָלה: ִי ָעַלֽ ַיֲחמֹול ְוהּוא ַהָּבָכא ֶמק ְּבֵעֽ ֶבת ֶׁשֽ ָל ַרב

ָלה: ְנַקּֿבְ ַׁשָּבת ְּפֵני ַּכָּלה ִלְקַראת דֹוִדי ְלָכה

ַעִּמי ִתְפַאְרֵּת ִּבְגֵדי ִלְבִׁשי ֽקּוִמי ְתַנֲעִרי־ֵמָעָפר ִה֗

ְגָאָלּה: ַנְפִׁשי ֶאל ָקְרָבה ַהַּלְחִמי ֵּבית ִיַׁשי ֶּבן ַיד ַעל

ָלה: ְנַקּֿבְ ַׁשָּבת ְּפֵני ַּכָּלה ִלְקַראת דֹוִדי ְלָכה

ֽאֹוִרי ֽקּוִמי אֹוֵר ָבא ִּכי ִהְתעֹוֲרִרי ְתעֹוֲרִרי ִה֗

ִנְגָלה: ִי ָעַלֽ ְיָי ְּכבֹוד ִרי ַדֵּבֽ ִׁשיר ֽעּוִרי ֽעּוִרי

ָלה: ְנַקּֿבְ ַׁשָּבת ְּפֵני ַּכָּלה ִלְקַראת דֹוִדי ְלָכה

ֶּתֱהִמי ּוַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַמה ִמי ִתָּכֿלְ ְולֹא ֵתֽבֹוִׁשי א ֹ֗ ל

ִּתָּלּה: ַעל ִעיר ָתה ְוִנְבֿנְ ַעִּמי ֲעִנֵּיי ֶיֱחסּו ָּב

ָלה: ְנַקּֿבְ ַׁשָּבת ְּפֵני ַּכָּלה ִלְקַראת דֹוִדי ְלָכה

ִי ָעֽ ְמַבּֿלְ ָּכל ְוָרֲחקּו ִי ׁשֹאָסֽ ִלְמִׁשָּסה ָהיּו ְו֗

ַּכָּלה: ַעל ָחָתן ִּכְמׂשֹוׂש ִי ָהֽ ֱא ִי ָעַלֽ ָיִׂשיׂש
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ָלה: ְנַקּֿבְ ַׁשָּבת ְּפֵני ַּכָּלה ִלְקַראת דֹוִדי ְלָכה

יִצי ַּתֲעִרֽ ְיָי ְוֶאת ִּתְפֽרֹוִצי ּוְׂשמֹאל ִמין ָי֗

יָלה: ְוָנִגֽ ָחה ְוִנְׂשֿמְ ַּפְרִצי ֶּבן ִאיׁש ַיד ַעל

ָלה: ְנַקּֿבְ ַׁשָּבת ְּפֵני ַּכָּלה ִלְקַראת דֹוִדי ְלָכה

לאבל: הציבור

ִים: ִוירּוָׁשָלֽ ִצּיֹון ֲאֵבֵלי ְׁשָאר ְּבתֹו (ֶאְתֶכם) אֹוְת ְיַנֵחם ַהָּמקֹום

ּוְבָצֳהָלה ְּבִׂשְמָחה ַּגם ַּבְעָלּה ֲעֶטֶרת ְבָׁשלֹום ּֽבֹוִאי

ַכָּלה: ּֽבֹוִאי ַכָּלה ּֽבֹוִאי ְסֻּגָּלה ַעם ֱאמּוֵני ּתֹו

ָלה: ְנַקּֿבְ ַׁשָּבת ְּפֵני ַּכָּלה ִלְקַראת דֹוִדי ְלָכה

ֶעְלֽיֹון׃ ֣ ְלִׁשְמ ר ּוְלַזֵּמ֖ ֑ ְיָי ַלֽ ְלֹה֥דֹות ֗טֹוב ת׃ ַהַּׁשָּבֽ ְל֥יֹום יר ֗ ִׁש֝ ִמְז֥מֹור צב תהלים

ֲעֵל֖י ֲעֵלי־ָנֶ֑בל ַוֽ ָעׂ֭שֹור ֲעֵל֣י ַּבֵּליֽלֹות׃ ֗ ְ ֱ֝אמּוָנֽ ֶוֽ ַחְסֶּד֑ ֶקר ַּבֹּב֣ ְלַהִּג֣יד

֣לּו ְ ַמה־ָּגֽ ֲאַרֵּנֽ ן׃ י ָיֶד֣ י ֲעֵׂש֖ ְּבַמֽ ֑ ֳעֶל ְּבָפֽ ֣ ְיָי ִׂשַּמְחַּתִ֣ני י ִּכ֤ ְּבִכּֽנֹור׃ ִהָּג֣יֹון

ין א־ָיִב֥ ֹֽ ל יל ּוְ֝כִס֗ ֵיָד֑ע א ֹ֣ ל ַּבַ֭ער יׁש ִא֣ ׃ י ֹבֶתֽ ַמְחֿׁשְ ֥קּו ֿמְ ָעֽ ד ֹא֗ ְמ֝ ֑ ְיָי ֲעֶׂש֣י ַמֽ

ם ָד֥ ֿמְ ְלִהָּׁשֽ ָאֶ֑ון ֲעֵלי ָּכל־ֹּפ֣ ַוָּ֭יִציצּו ֶׂשב ֵע֗ ְּכ֥מֹו ים ְרָׁשִע֨ ַח ִּבְפֹר֤ את׃ ֹֽ ֶאת־ז

ֶב֣י ֿיְ ֹאֽ י־ִֹהֵּנ֣ה ִּכֽ ְיָי֗ י ֶב֡ ֿיְ ֹאֽ ִהֵּנ֪ה י ִּכ֤ ְיָי׃ ְלֹעָל֥ם ֗רֹום ָמ֝ ה ְוַאָּת֥ ד׃ ֲעֵדי־ַעֽ

ְּבֶׁשֶ֣מן י ִת֗ ַּב֝ ַקְרִנ֑י ִּכְרֵא֣ים ַוָּתֶ֣רם ֶון׃ ָאֽ ֲעֵלי ָּכל־ֹּפ֥ ֗דּו ֿרְ ִיְ֝תָּפֽ יֹאֵב֑דּו

ַצִּ֭דיק = ָאְזָנֽי׃ ְעָנה ִּתְׁשַמ֥ ְמֵרִע֑ים ָעַל֣י ים ַּבָּקִמ֣ י ְּבׁ֫שּוָר֥ י ֵעיִנ֗ ט ַוַּתֵּב֥ ֲעָנֽ ן׃ ַרֽ

ֵה֣ינּו ֱא ְּבַחְצ֖רֹות ֑ ְיָי ְּבֵב֣ית ְׁש֭תּוִלים ִיְׂשֶּגֽה׃ ָב֣נֹון ַּבּֿלְ ֶרז ְּכֶא֖ ִיְפָר֑ח ַּכָּתָמ֣ר

֑ ְיָי ִּכי־ָיָׁש֣ר ְלַ֭הִּגיד ִיְהֽיּו׃ ֲעַנִּנ֣ים ְוַרֽ ְּדֵׁשִנ֖ים ְּבֵׂשיָב֑ה ְינּו֣בּון ֖עֹוד יחּו׃ ַיְפִרֽ

ּֽבֹו׃ א־ַעְוָלָ֥תה ֹֽ ְול י ֝צּוִר֗
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ָנ֣כֹון ַּבל־ִּתּֽמֹוט׃ ל ֵב֗ ֵּת֝ ַאף־ִּתּ֣כֹון ִהְתַאָּז֑ר ז ֹע֣ ָי ְי֖ ָלֵבׁ֣ש ׁש ֵב֥ ָל֫ ֵּג֪אּות ֘ ָמָל ֣ צגְיָי תהלים

ִיְׂש֖אּו קֹוָל֑ם ְנָה֣רֹות ֣אּו ָנֽֿׂשְ ְיָי֗ ְנָה֨רֹות ֤אּו ָנֽֿׂשְ ָּתה׃ ָאֽ עֹוָל֣ם ֵמ֖ ֵמָא֑ז ֣ ִּכְסֲא

ַּבָּמ֣רֹום יר ַאִּד֖ ֵרי־ָי֑ם ִמְׁשּֿבְ ים ַאִּדיִר֥ ַרִּבים ַמִ֤ים ֨ת ִמֹּקל = ָּדְכָיֽם׃ ְנָה֣רֹות

ים׃ ָיִמֽ ֶר ְלֹא֣ ָי֗ ְי֜ ֶדׁש ָנֲֽאָוה־ֹּק֑ ֥ ְ י ְלֵבֽ ד ְמֹא֗ ֶנֶאְמ֬נּו ֶתי ֹד֨ ֵעֽ ְיָי׃

אחד יתום רק – יתום קדיש

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָקִריב׃ ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא׃ ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ְּבָעְלָמא׃ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָּׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו
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ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר

: ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ֶאת ָּבֲרכּו ש”ץ:

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ָּברּו וש”ץ: קהל

ֶׁשל ְׁשמֹו ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם

ַהָּקדֹוׁש ָלִכים ַהּֿמְ ַמְלֵכי ֶל ֶמֽ

ִראׁשֹון ֶׁשהּוא הּוא: ָּברּו

ֵאין ּוִמַּבְלָעָדיו ַאֲחרֹון ְוהּוא

ַעל־ָּכל־ְּבָרָכה ְמרֹוָמם ּוְׁשמֹו ְלָפָנֽיו׃ ְוִעְל֥זּו ֗מֹו ְׁש֜ ְּבָיּ֥ה ֲעָרבֹות ָּ֖בֽ ֹרֵכ֣ב ָלֽ ּלּו ֹס֡ ִהים: סחֱא תהלים

ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּו קיגּוְתִהָּלה: תהלים

ֲעָרִבים ַמֲעִריב ִּבְדָברֹו ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהְּזַמִּנים ֶאת ּוַמֲחִליף ִעִּתים ְמַׁשֶּנה ּוִבְתבּוָנה ְׁשָעִרים ַח ּפֹוֵתֽ ְּבָחְכָמה

ְיָלה ָוָלֽ יֹום ּבֹוֵרא ְּכְרצֹונֹו: יַע ָּבָרִקֽ יֶהם רֹוֵתֽ ְּבִמְׁשֿמְ ַהּכֹוָכִבים ֶאת ּוְמַסֵּדר

ְיָלה ָלֽ ִביא ּוֵמֽ יֹום ּוַמֲעִביר אֹור: ֵני ִמּֿפְ ֶׁש ְוֹחֽ ֶׁש ֹחֽ ֵני ִמּֿפְ אֹור ּגֹוֵלל

ָּתִמיד ְוַקָּים ַחי ֵאל = ְׁשמֹו: ְצָבאֹות ְיָי ְיָלה ָלֽ ּוֵבין יֹום ֵּבין ּוַמְבִּדיל

ֲעָרִבים: ַהַּמֲעִריב ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָוֶעד: ְלעֹוָלם ינּו ָעֵלֽ ִיְמלֹו
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ּוִמְׁשָּפִטים ֻחִּקים ּוִמְצֹות ּתֹוָרה ָאַהְבָּת: ַעּֿמְ ִיְׂשָרֵאל ֵּבית עֹוָלם ַאֲהַבת

ְוִנְׂשַמח ְּבֻחֶּקי יַח ָנִׂשֽ נּו ּוְבקּוֵמֽ נּו ְּבָׁשְכֵּבֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ֵּכן ַעל ְדָּת: ִלַמֽ נּו אֹוָתֽ

ּוָבֶהם ינּו ָיֵמֽ ֶר ְוֹאֽ ַחֵּיֽינּו ֵהם ִּכי ָוֶעד: ְלעֹוָלם י ּוְבִמְצֹוֶתֽ תֹוָרֶתֽ ְּבִדְבֵרי

ַאָּתה ָּברּו ְלעֹוָלִמים: ּנּו ִמֶּמֽ ָּתִסיר ַאל ְ ְוַאֲהָב = ְיָלה: ָוָלֽ יֹוָמם ֶנְהֶּגה

ִיְׂשָרֵאל: ַעּמֹו אֹוֵהב, ְיָי

ֶנֱאָמן) ֶל ֶמֽ (ֵאל

ד׃ ֶאָחֽ ֥ ְיָי ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ְיָי ִיְׂשָרֵא֑ל ע ְׁשַמ֖ ו דברים

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּו בלחש:

ְוָה֞יּו ׃ ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ֖ ּוְבָכל־ַנְפֿׁשְ ֥ ְֿב ְּבָכל־ְלָבֽ ֶה֑י ֱא ֣ ְיָי ת ֵא֖ ְוָאַ֣הְבָּת֔ ו דברים

י ְלָבֶנ֔ ְוִׁשַּנְנָּת֣ם ׃ ַעל־ְלָבֶבֽ ַהּ֖יֹום ֛ ְמַצְו י ֹנִכ֧ ָאֽ ר ֲאֶׁש֨ ֶּלה ָהֵא֗ ים ָבִר֣ ַהּֿדְ

׃ ּוְבקּוֶמֽ ֖ ּֽוְבָׁשְכּֿבְ ֶר ַבֶּד֔ ֣ ּוְבֶלְכּֿתְ ֙ ְּבֵביֶת֨ ֤ ְּבִׁשְבּֿתְ ָּב֑ם ְוִדַּבְרָּת֖

ַעל־ְמֻז֥זֹות ּוְכַתְבָּת֛ם ׃ ֵעיֶנֽי ין ֵּב֥ ת ָטֹפ֖ ְלֹטֽ ְוָה֥יּו ַעל־ָיֶד֑ ְל֖אֹות ם ּוְקַׁשְרָּת֥

׃ י ּוִבְׁשָעֶרֽ ֵּביֶת֖

ַהּ֑יֹום ֶאְתֶכ֖ם ְמַצֶּו֥ה י ֹנִכ֛ ָאֽ ֲאֶׁש֧ר י ַת֔ ֶאל־ִמְצ עּו֙ ִּתְׁשֿמְ ַע ִאם־ָׁשֹמ֤ ְוָהָי֗ה יא דברים

י ְוָנַֽתִּת֧ ם׃ ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ם ּוְלָעְב֔דֹו ֵהיֶכם֙ ֽ ֱא ֤ ֶאת־ְיָי ה ֲהָב֞ ְלַאֽ

׃ ְוִיְצָהֶרֽ ֥ ְוִתיֽרְׁש ְדָגֶנ֔ ַסְפָּת֣ ְוָאֽ ּוַמְל֑קֹוׁש יֹוֶר֣ה ְּבִעּ֖תֹו ר־ַאְרְצֶכ֛ם ְמַטֽ

ה ֶּפן־ִיְפֶּת֖ ם ָלֶכ֔ ֣רּו ֿמְ ִהָׁשֽ ְעָּת׃ ְוָׂשָבֽ ַכְלָּת֖ ְוָאֽ ִלְבֶהְמֶּת֑ ֖ ְד ְּבָׂשֽ ֵעֶׂ֥שב י ְוָנַֽתִּת֛

ה ְוָחָר֨ ם׃ ָלֶהֽ ם ֲחִויֶת֖ ְוִהְׁשַּתֽ ים ֲאֵחִר֔ ים ִה֣ ֱא ֲעַבְדֶּתם֙ ַוֽ ם ְוַסְרֶּת֗ ְלַבְבֶכ֑ם

ן ִתֵּת֖ א ֹ֥ ל ה ְוָהֲ֣אָדָמ֔ ר ָמָט֔ ְהֶי֣ה ְולֹא־ִיֽ ִים֙ ֶאת־ַהָּׁשַמ֨ ְוָעַצ֤ר ם ָּבֶכ֗ ַאף־ְיָי֜

ם׃ ָלֶכֽ ן ֹנֵת֥ ֖ ְיָי ר ֲאֶׁש֥ ה ַהֹּטָב֔ ָהָאֶ֣רץ ֙ ֵמַעל ה ְמֵהָר֗ ֲאַבְדֶּת֣ם ַוֽ ֶאת־ְיבּוָלּ֑ה

ְלאֹות֙ ֹאָת֤ם ם ּוְקַׁשְרֶּת֨ ֶכ֑ם ְוַעל־ַנְפֿׁשְ ְלַבְבֶכ֖ם ַעל ֶּלה ֵא֔ י ֶאת־ְּדָבַר֣ ְוַׂשְמֶּתם֙

ְלַדֵּב֣ר ֶאת־ְּבֵניֶכ֖ם ֹאָת֛ם ם ְוִלַּמְדֶּת֥ ם׃ יֵניֶכֽ ֵעֽ ין ֵּב֥ ת ְלֽטֹוָטֹפ֖ ְוָה֥יּו ם ַעל־ֶיְדֶכ֔

ּוְכַתְבָּת֛ם ׃ ּוְבקּוֶמֽ ֖ ּֽוְבָׁשְכּֿבְ ֶר ַבֶּד֔ ֣ ּוְבֶלְכּֿתְ ֙ ְּבֵביֶת֨ ֤ ְּבִׁשְבּֿתְ ָּב֑ם

ַע֚ל ם ְבֵניֶכ֔ ִויֵמ֣י ְיֵמיֶכם֙ ִיְרּ֤בּו ַען ְלַמ֨ ׃ י ּוִבְׁשָעֶרֽ ֵּביֶת֖ ַעל־ְמזּו֥זֹות

ֶרץ׃ ַעל־ָהָאֽ ִים ַהָּׁשַמ֖ י ִּכיֵמ֥ ָלֶה֑ם ָלֵת֣ת ֵתיֶכ֖ם ֲאֹבֽ ַלֽ ֛ ְיָי ִנְׁשַּב֧ע ר ֲאֶׁש֨ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ
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ְוָעׂ֨שּו ם ֲאֵלֶה֔ ַמְרָּת֣ ְוָאֽ ֙ ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵנ֤י ר ַּדֵּב֞ ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ֹ֥אֶמר טוַוּי במדבר

יל ְּפִת֥ ַהָּכָנ֖ ף ת ַעל־ִציִצ֥ ֛נּו ְ ְוָנֽ ֹרָת֑ם ְלֹדֽ ם ִבְגֵדיֶה֖ י ַעל־ַּכְנֵפ֥ ת ִציִצ֛ ם ָלֶה֥

ְיָי֔ ת ֣ ֶאת־ָּכל־ִמְצ ּוְזַכְרֶּתם֙ ֹא֗תֹו ּוְרִאיֶת֣ם ְלִציִצת֒ ָלֶכ֘ם ְוָהָי֣ה ֶלת׃ ְּתֵכֽ

ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ ם יֵניֶכ֔ ֵעֽ י ֲחֵר֣ ְוַאֽ ְלַבְבֶכם֙ י ֲחֵר֤ ַאֽ א־ָת֜תּורּו ֹֽ֨ ְול ֹאָת֑ם ם ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ

ים ְקֹדִׁש֖ ם ְהִייֶת֥ ִוֽ ָת֑י ָּכל־ִמְצ ֶאת ם ַוֲֽעִׂשיֶת֖ ֔רּו ִּתְזּֿכְ ְלַמַ֣ען ם׃ ֲחֵריֶהֽ ַאֽ ֹזִנ֖ים

ְה֥יֹות ִלֽ ִים ִמְצַר֔ ֵמֶאֶ֣רץ ֶאְתֶכם֙ הֹוֵצ֤אִתי ר ֲאֶׁש֨ ם ֵהיֶכ֗ ֽ ֱא ֣ ְיָי י ֲאִנ֞ ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֵלא

ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֱא ֥ ְיָי י ֲאִנ֖ ִהים ֱא ֵלֽ ָלֶכ֖ם

רם: בקול ”אמת” אומר הש”ץ

ַוֲאַנְֽחנּו זּוָלתֹו ְוֵאין ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי הּוא ִּכי ינּו ָעֵלֽ ְוַקָּים זֹאת ָּכל ֶוֱאמּוָנה ֱאֶמת

ֶהָעִריִצים: ָּכל ִמַּכף נּו ַהּגֹוֲאֵלֽ נּו ַמְלֵּכֽ ְמָלִכים ִמַּיד נּו ַהּפֹוֵדֽ ַעּמֹו: ִיְׂשָרֵאל

ָהֹעֶׂש֣ה נּו: ַנְפֵׁשֽ ֵבי אֹוֿיְ ְלָכל ְּגמּול ַׁשֵּלם ְוַהֿמְ נּו ִמָּצֵרֽ נּו ָלֽ ַהִּנְפָרע טָהֵאל איוב

ַחִּי֑ים ַּבֽ נּו ַנְ֭פֵׁשֽ ַהָּׂש֣ם ר׃ ִמְסָּפֽ ין ַעד־ֵא֥ ְוִנְפָל֗אֹות ֵחֶ֑קר ַעד־ֵא֣ין סוְגֹ֭דלֹות תהלים

ַעל ַקְרֵנֽנּו ַוָּיֽ ֶרם ינּו אֹוְיֵבֽ ָּבמֹות ַעל נּו ַהַּמְדִריֵכֽ נּו׃ ַרְגֵלֽ ַלּ֣מֹוט ן א־ָנַת֖ ֹֽ ְול

ְּבַאְדַמת ּומֹוְֿפִתים אֹוֹתת ְּבַפְרֹעה ּוְנָקָמה ִנִּסים נּו ָּלֽ ֶׂשה ָהֹעֽ ינּו: ֵאֽ ׂשֿנְ ָּכל

ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ֶאת ַוּיֹוֵצא ִים ִמְצָרֽ ְּבכֹוֵרי ָּכל ְבֶעְבָרתֹו ַהַּמֶּכה ָחם: ְּבֵני

ֵפיֶהם ְ רֹו ֶאת סּוף ַים ִּגְזֵרי ֵּבין ָּבָניו ַהַּמֲעִביר עֹוָלם: ְלֵחירּות ִמּתֹוָכם

ִלְׁשמֹו: ְוהֹודּו חּו ִׁשּֿבְ ְּגבּוָרתֹו ָבָניו ְוָראּו ִטַּבע: ִּבְתהֹומֹות ֵאיֶהם ׂשֹוֿנְ ְוֶאת

ִׁשיָרה ָענּו ְל ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ֹמֶׁשה ַעֵליֶהם: לּו ִקּֿבְ ְּבָרצֹון ּוַמְלכּותֹו =

ֻכָּלם: רּו ְוָאֿמְ ַרָּבה ְּבִׂשְמָחה

ֵׂשה ֹע֥ ת ֖ ְתִה א נֹוָר֥ ֶדׁש ַּבֹּק֑ ֶנְאָּד֣ר ָכה ָּכֹמ֖ י ִמ֥ ְיָי֔ ֵאִלם֙ ָּבֽ ָכה י־ָכֹמ֤ ִמֽ טוקהל: שמות

ֶלא׃ ֶפֽ

רּו׃ ְוָאֿמְ ָענּו ֵאִלי֙ ֶז֤ה מֶׁשה ִלְפֵני ָים ַע ּבֹוֵקֽ ָבֶנֽי ָראּו ַמְלכּוְת ש”ץ:

ד׃ ָוֶעֽ ְלֹעָל֥ם ֖ ִיְמ ֥ ְיָי טוקהל: שמות

ָּגַאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּנּו׃ ִמֶּמֽ ָחָז֥ק ִמַּי֖ד ּוְגָא֕לֹו ב ת־ַיֲֽעֹק֑ ֶאֽ ֖ ְיָי ה י־ָפָד֥ ִּכֽ לאְוֶנֱאַמר: ירמיה

ִיְׂשָרֵאל:
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ינּו ָעֵלֽ ּוְפרֹוׂש ְלַחִּיים נּו ַמְלֵּכֽ נּו ְוַהֲעִמיֵדֽ ְלָׁשלֹום ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ַהְׁשִּכיֵבֽ

ְוָהֵגן : ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ָפֶנֽי ִמּֿלְ טֹוָבה ְּבֵעָצה ֵנֽנּו ְוַתּֿקְ ְׁשלֹוֶמֽ ֻסַּכת

ָפֵנֽינּו ִמּֿלְ ָׂשָטן ְוָהֵסר ְוָיגֹון ְוָרָעב ֶרב ְוֶחֽ ֶבר ֶּדֽ אֹוֵיב ינּו ֵמָעֵלֽ ְוָהֵסר נּו ַּבֲעֵדֽ

ֵאל ִּכי ָּתה ַאֽ נּו ּוַמִּציֵלֽ נּו ֵרֽ ׁשֹוֿמְ ֵאל ִּכי נּו ַּתְסִּתיֵרֽ י ְּכָנֶפֽ ּוְבֵצל נּו ּוֵמַאֲחֵרֽ

ֵמַעָּתה ּוְלָׁשלֹום ְלַחִּיים נּו ּובֹוֵאֽ נּו ֵצאֵתֽ ּוְׁשמֹור = ָּתה: ַאֽ ְוַרחּום ַחּנּון ֶל ֶמֽ

ֻסַּכת ּפֹוֵרס ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ְׁשלֹוֶמֽ ֻסַּכת ינּו ָעֵלֽ ּוְפרֹוס עֹוָלם: ְוַעד

ִם: ְירּוָׁשָלֽ ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום

(בשבת): ביחד הקהילה

ית ְּבִר֥ ם ֹרָת֖ ְלֹדֽ ֶאת־ַהַּׁשָּב֛ת ֲעׂ֧שֹות ַלֽ ֶאת־ַהַּׁשָּב֑ת ל ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ ֥רּו ֿמְ ְוָׁשֽ לא שמות

֙ ְיָי ָעָׂש֤ה ים ָיִמ֗ ִּכי־ֵׁשֶׁ֣שת ְלֹעָל֑ם וא ִה֖ ֥אֹות ל ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י ּוֵבין֙ י ֵּביִנ֗ ם׃ עֹוָלֽ

ׁש׃ ַוִּיָּנַפֽ ת ָׁשַב֖ י ִביִע֔ ַהּֿׁשְ ּוַבּיֹום֙ ֶרץ ְוֶאת־ָהָא֔ ֶאת־ַהָּׁשַמִ֣ים

ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ֶאל־ְּבֵנ֖י ֑ ְיָי י ֲעֵד֖ ֶאת־ֹמֽ ה ֹמֶׁש֔ ַוְיַדֵּב֣ר ברגלים: כג ןיקרא

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו - ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר ַרָּבא

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ָּלא ְלֵעֽ ׃ הּוא ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

211 בעמ’ טוב יום תפילת

J העמידה תפילת j

׃ ְּתִהָּלֶתֽ יד ַיִּג֥ י ּוִ֝פ֗ ִּתְפָּת֑ח ְׂשָפַת֣י ֲאֹ֭דָני נא תהלים

ִיְצָחק ֵהי ֱא ַאְבָרָהם ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֲחָסִדים ּגֹוֵמל ֶעְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל ַיֲעֹקב ֵהי ֵוא

ַען ְלַמֽ ְבֵניֶהם ִלְבֵני גֹוֵאל ּוֵמִביא ָאבֹות ַחְסֵדי ְוזֹוֵכר ַהֹּכל ְוקֹוֵנה טֹוִבים

ְּבַאֲהָבה: ְׁשמֹו
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ְלַמַעְנ ַהַחִּיים ְּבֵסֶפר נּו ְוָכְתֵבֽ ַּבַחִּיים ָחֵפץ ֶל ֶמֽ ְלַחִּיים נּו ָזְכֵרֽ בשבתשובה:

ַחִּיים: ִהים ֱא

ַאְבָרָהם: ָמֵגן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוָמֵגן: יַע ּומֹוִׁשֽ עֹוֵזר ֶל ֶמֽ

יַע: ְלהֹוִׁשֽ ַרב ַאָּתה ֵמִתים ְמַחֵּיה ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ִּגּבֹור ַאָּתה

אומרים: פסח של א’ יום מוסף עד עצרת שמיני של ממוסף

ַהּגֶׁשם ּומֹוִריד ָהֽרּוַח ַמִּׁשיב

נֹוְֿפִלים סֹוֵמ ַרִּבים ְּבַרֲחִמים ֵמִתים ְמַחֵּיה ֶסד ְּבֶחֽ ַחִּיים ְמַכְלֵּכל

ָכֽמֹו ִמי ָעָפר: ִליֵׁשֵני ֱאמּוָנתֹו ּוְמַקֵּים ֲאסּוִרים ּוַמִּתיר חֹוִלים ְורֹוֵפא

ְיׁשּוָעה: יַח ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ֶל ֶמֽ ָּל ּֽדֹוֶמה ּוִמי ְּגבּורֹות ַעל ַּבֽ

ְּבַרֲחִמים: ְלַחִּיים ְיצּוָריו זֹוֵכר ָהַרֲחִמים ַאב ָכֽמֹו ִמי שובה: בשבת

ַהֵּמִתים: ְמַחֵּיה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֵמִתים: ְלַהֲחיֹות ַאָּתה ְוֶנֱאָמן

ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶּסֽ ְיַהֲללּו יֹום ְּבָכל ּוְקדֹוִׁשים ָקדֹוׁש ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש ַאָּתה

ַהָּקדֹוׁש: ( ֶל ַהֶּמֽ שובה: בשבת *) *ָהֵאל ְיָי

ֶרץ ָוָאֽ ִים ָׁשַמֽ ַמֲעֵׂשה ַּתְכִלית ִלְׁשֶמֽ ִביִעי ַהּֿׁשְ יֹום ֶאת ְׁשָּת ִקַּדֽ ַאָּתה

: ְּבתֹוָרֶתֽ ָּכתּוב ְוֵכן ַמִּנים ַהּֿזְ ִמָּכל ְוִקַּדְׁשּתֹו ַהָּיִמים ִמָּכל ּוֵבַרְכּתֹו

י ִביִע֔ ַהּֿׁשְ ַּבּ֣יֹום ִהים֙ ֱא ַוְיַכ֤ל ם׃ ְוָכל־ְצָבָאֽ ֶרץ ְוָהָא֖ ִים ַהָּׁשַמ֥ בַוְיֻכּ֛לּו בראשית

ה׃ ָעָׂשֽ ר ֲאֶׁש֥ ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו י ִביִע֔ ַהּֿׁשְ ַּבּ֣יֹום ַוִּיְׁשֹּבת֙ ָעָׂש֑ה ֲאֶׁש֣ר ְמַלאְכּ֖תֹו

ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ָׁשַבת֙ ֤בֹו י ִּכ֣ ֹא֑תֹו ׁש ַוְיַקֵּד֖ י ַהְּׁשִביִע֔ ֶאת־֣יֹום ִהים֙ ֱא ַוְיָבֶ֤ר

ֲעֽׂשֹות׃ ַלֽ ים ִה֖ ֱא א ֲאֶׁשר־ָּבָר֥

ֶחְלֵקנּו ְוֵתן ְּבִמְצֹוֶתי ֵׁשנּו ַקּֿדְ ִבְמנּוָחֵתנּו ְרֵצה ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵוא ֵהינּו ֱא

ֶּבֱאֶמת: ְלָעְבּֿדְ ִלֵּבנּו ְוַטֵהר ִּביׁשּוָעֶת ֵחנּו ְוַׂשּֿמְ ִמּטּוֶב ֵענּו ַׂשּֿבְ ְּבתֹוָרֶת

ִיְׂשָרֵאל ְב חּו ְוִיְׂשֿמְ ָקְדֶׁש ַׁשַּבת ּוְבָרצֹון ְּבַאֲהָבה ֵהינּו ֱא ְיָי ְוַהְנִחיֵלנּו

ַהַּׁשָּבת: ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ְׁשֶמֽ אֹוֲהֵבי
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ִלְדִביר ָהֲעבֹוָדה ְוָהֵׁשב ּוִבְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְּבַעּֿמְ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְרֵצה

ּוְתִהי ְּבָרצֹון ְתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ְמֵהָרה ּוְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְוִאֵּׁשי : ֵּביֶתֽ

: ַעֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹוַדת ָּתִמיד ְלָרצֹון

המועד: וחול חודש בראש

ְוִיָּזֵכר ְוִיָּפֵקד ְוִיָּׁשַמע ְוֵיָרֶצה ְוֵיָרֶאה ְוַיִּגיַע ְוָיבֹא ַיֲעֶלה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא
ִם ְירּוָׁשַלֽ ְוִזְכרֹון ַעְבֶּדֽ ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ְוִזְכרֹון ינּו ֲאבֹוֵתֽ ְוִזְכרֹון ּוִפְקּדֹוֵנֽנּו ִזְכרֹוֵנֽנּו

ּוְלֵחן ּוְלטֹוָבה ִלְפֵליָטה ְלָפֶני ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ָּכל ְוִזְכרֹון ָקְדֶׁשֽ ִעיר

ְּביֹום ּוְלָׁשלֹום ּוְלַחִּיים ּוְלַרֲחִמים ֶסד ּוְלֶחֽ

ַהֻּסּכֹות ַחג ַהַּמצֹות ַחג ֶדׁש ַהֹחֽ רֹאׁש

ְלַחִּיים בֹו נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִלְבָרָכה בֹו נּו ּוָפְקֵדֽ ְלטֹוָבה ּבֹו ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ּנּו ָזְכֵרֽ ַהֶּזה

ִּכי ֵעיֵנֽינּו י ֵאֶלֽ ִּכי נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ָעֵלֽ ְוַרֵחם ְוָחֵּננּו חּוס ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָעה ּוִבְדַבר

ָּתה: ַאֽ ְוַרחּום ַחּנּון ֶל ֶמֽ ֵאל

ְׁשִכיָנתֹו ַהַּמֲחִזיר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְּבַרֲחִמים: ְלִצּיֹון ְּבׁשּוְֿב ֵעיֵנֽינּו ְוֶתֱחֶזֽיָנה

ְלִצּיֹון:

ָוֶעד ְלעֹוָלם ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר ְּל נֹוֶדה ָודֹור: ְלדֹור הּוא ַאָּתה נּו ִיְׁשֵעֽ ָמֵגן ַחֵּיֽינּו צּור

ֶׁשְּבָכל י ִנֶּסֽ ְוַעל ָל קּודֹות ַהּֿפְ ינּו ִנְׁשמֹוֵתֽ ְוַעל ְּבָיֶדֽ סּוִרים ַהּֿמְ ַחֵּיֽינּו ַעל

ִים: ְוָצֳהָרֽ ֶקר ָוֹבֽ ֶרב ֶעֽ ֵעת ָכל ֶׁשּֿבְ י ְוטֹובֹוֶתֽ י אֹוֶתֽ ִנְפֿלְ ְוַעל נּו ִעָּמֽ יֹום

ינּו ִקִוֽ ֵמעֹוָלם י ֲחָסֶדֽ ּמּו ַתֽ לֹא ִּכי ַרֵחם ְוַהֿמְ י ַרֲחֶמֽ ָכלּו לֹא ִּכי ַהּטֹוב

: ָל

ַהִּמְלָחמֹות ְוַעל ׁשּועֹות ַהּֿתְ ְוַעל בּורֹות ַהּֿגְ ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהִּנִּסים ַעל בחנוכה:

ֹּכֵהן יֹוָחָנן ֶּבן ַמִּתְתָיֽהּו ִּביֵמי ַהֶּזה: ַמן ַּבּֿזְ ָהֵהם ַּבָּיִמים ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ יָת ֶׁשָעִׂשֽ

ְלַהְׁשִּכיָחם ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ַעל ָׁשָעה ָהֿרְ ָיָון ַמְלכּות ָדה ְּכֶׁשָעֿמְ ּוָבָניו ַחְׁשֹמַני ָּגדֹול

ְּבֵעת ָלֶהם ְדָּת ָעַמֽ ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ ְוַאָּתה :   ְרצֹוֶנֽ ֵמֻחֵּקי ּוְלַהֲעִביָרם ּתֹוָרֶתֽ
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ְּבַיד ִּגּבֹוִרים ְרָּת ָמַסֽ ִנְקָמָתם: ֶאת ְמָּת ָנַקֽ ִּדיָנם ֶאת ְנָּת ַּדֽ ִריָבם ֶאת ְבָּת ַרֽ ָצָרָתם

ְוֵזִדים ַצִּדיִקים ְּבַיד ּוְרָׁשִעים ְטהֹוִרים ְּבַיד ּוְטֵמִאים ְמַעִּטים ְּבַיד ְוַרִּבים ַחָּלִׁשים

ִיְׂשָרֵאל ּוְלַעּֿמְ ְּבעֹוָלֶמֽ ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֵׁשם יָת ָעִׂשֽ ּוְל : תֹוָרֶתֽ ֵקי עֹוֿסְ ְּבַיד

ֵּביֶתֽ ִלְדִביר ָבֶנֽי אּו ָּבֽ ַּכ ַחר ְוַאֽ ַהֶּזה: ְּכַהּיֹום ּוֻפְרָקן ְגדֹוָלה ְּתׁשּוָעה יָת ָעִׂשֽ

ְוָקְֿבעּו ֶׁשֽ ָקּֿדְ ְּבַחְצרֹות ֵנרֹות יקּו ְוִהְדִלֽ ִמְקָּדֶׁשֽ ֶאת ְוִטֲהרּו ֵהיָכֶלֽ ֶאת ּוִפּנּו

ַהָּגדֹול: ְלִׁשְמ ְלַהֵּלל ְלהֹודֹות ּלּו ֵאֽ ֲחֻנָּכה ְיֵמי ְׁשמֹוַנת

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָּתִמיד נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ְוִיְתרֹוַמם ִיְתָּבַר ֻּכָּלם ְוַעל

: ְבִריֶתֽ ְּבֵני טֹוִבים ְלַחִּיים ּוְכתֹוב שובה: בשבת

נּו ְוֶעְזָרֵתֽ נּו ְיׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל ֶּבֱאֶמת ִׁשְמ ֶאת ִויַהֲללּו ָלה ֶּסֽ יֹוֽדּו ַהַחִּיים ְוָכל

ְלהֹודֹות: ָנֶאה ּוְל ִׁשְמ ַהּטֹוב ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶסֽ

ְלָכל ָאדֹון ֶל ֶמֽ הּוא ַאָּתה ִּכי ְלעֹוָלם ָּתִׂשים ַעּֿמְ ִיְׂשָרֵאל ַעל ָרב ָׁשלֹום

ָׁשָעה ּוְבָכל ֵעת ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ֶאת ְלָבֵר ְּבֵעיֶנֽי ְוטֹוב ַהָּׁשלֹום:

: ִּבְׁשלֹוֶמ

ּוַפְרָנָסה ְוָׁשלֹום ְּבָרָכה ַחִּיים ֶפר ְּבֵסֽ שובה: בשבת

ֵּבית ַעּֿמְ ְוָכל נּו ָאֽ ְלָפֶנֽי ְוִנָּכֵתב ִנָּזֵכר טֹוָבה

עֹוֵׂשה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוְלָׁשלֹום: ְלַחִּיים ִיְׂשָרֵאל

ַהָּׁשלֹום:

ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַעּמֹו ֶאת ָבֵר ַהֿמְ

ַּבָּׁשלֹום: ִיְׂשָרֵאל

ִתּדֹום ַנְפִׁשי ַלי ְוִלְמַקֿלְ ִמְרָמה ִמַּדֵּבר ּוְׂשָפַתי ֵמָרע ְלׁשֹוִני ְנֹצר ַהי ֱא

ִּתְרּדֹוף י ּוְבִמְצֹוֶתֽ ְּבתֹוָרֶתֽ ִלִּבי ְּפַתח ִּתְהֶיה: ַלֹּכל ֶּכָעָפר ְוַנְפִׁשי

ַמֲחַׁשְבָתם: ְוַקְלֵקל ֲעָצָתם ָהֵפר ְמֵהָרה ָרָעה ָעַלי ַהחֹוְׁשִבים ְוֹכל ַנְפִׁשי:

ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְיִמיֶנֽ  ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה

ְלָר֨צֹון ְה֥יּו ִיֽ  ִני׃ ֲעֵנֽ ַוֽ ֣ יֿנְ ְיִמֽ יָעה ֽהֹוִׁש֖ ְיִדיֶד֑י ֥צּון ֿלְ ֵיָחֽ ְלַ֭מַען : סּתֹוָרֶתֽ תהלים
יט תהלים

הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה י׃ ֲאִלֽ ְוֹגֽ י צּוִר֥ ָי֗ ְי֜ ְלָפֶנ֑י י ִלִּב֣ ְוֶהְג֣יֹון י ִאְמֵרי־ִפ֡

ָאֵמן: ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה
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ִּבְמֵהָרה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשִיָּבֶנה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוִא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ּוְכָׁשִנים עֹוָלם ִּכיֵמי ְּבִיְרָאה ַנֲעָבְד ְוָׁשם : ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן ינּו ְבָיֵמֽ

ִנּֽיֹות׃ ַקְדֹמֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ם עֹוָל֔ ִּכיֵמ֣י ִוירּוָׁשָלִ֑ם ה ְיהּוָד֖ ת ִמְנַח֥ ְיָי֔ ַלֽ ָבה֙ ֿרְ ְוָעֽ ַקְדֹמִנּיֹות: ג מלאכי

ביחד: הקהל

י ִביִע֔ ַהּֿׁשְ ַּבּ֣יֹום ִהים֙ ֱא ַוְיַכ֤ל ם׃ ְוָכל־ְצָבָאֽ ֶרץ ְוָהָא֖ ִים ַהָּׁשַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו ב בראשית

ה׃ ָעָׂשֽ ר ֲאֶׁש֥ ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו י ִביִע֔ ַהּֿׁשְ ַּבּ֣יֹום ַוִּיְׁשֹּבת֙ ָעָׂש֑ה ֲאֶׁש֣ר ְמַלאְכּ֖תֹו

ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ָׁשַבת֙ ֤בֹו י ִּכ֣ ֹא֑תֹו ׁש ַוְיַקֵּד֖ י ִביִע֔ ַהּֿׁשְ ֶאת־֣יֹום ִהים֙ ֱא ַוְיָבֶ֤ר

ֲעֽׂשֹות׃ ַלֽ ים ִה֖ ֱא א ֲאֶׁשר־ָּבָר֥

G שבע מעין e

ִיְצָחק ֵהי ֱא ַאְבָרָהם ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֶרץ: ָוָאֽ ִים ָׁשַמֽ ֹקֵנה ֶעְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל ַיֲעֹקב ֵהי ֵוא

החזן: ואח”כ קהילה

( ֶל ַהֶּמֽ שובה: בשבת ) ָהֵאל ְּבַמֲאָמרֹו ֵמִתים ְמַחֵּיה ִּבְדָברֹו ָאבֹות ָמֵגן

ָרָצה ָבם ִּכי ָקְדׁשֹו ַׁשַּבת ְּביֹום ְלַעּמֹו יַח ַהֵּמִנֽ ָּכֽמֹוהּו ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש

ָּתִמיד יֹום ְּבָכל ִלְׁשמֹו ְונֹוֶדה ַחד ָוַפֽ ְּבִיְרָאה ַנֲעבֹוד ְלָפָניו ָלֶהם: יַח ְלָהִנֽ

ּוְמָבֵר ַהַּׁשָּבת ְמַקֵּדׁש ַהָּׁשלֹום ֲאדֹון ַההֹוָדאֹות ֵאל ָרכֹות: ַהּֿבְ ֵמֵעין

ְבֵראִׁשית: ְלַמֲעֵׂשה ֵזֶֽכר ֶנג ֹעֽ ֵני ְמֻדּֿׁשְ ְלַעם ִּבְקֻדָּׁשה יַח ּוֵמִנֽ ְׁשִביִעי

נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן י ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו ֵׁשֽ ַקּֿדְ נּו: ִבְמנּוָחֵתֽ ְרֵצה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ְלָעְבּֿדְ נּו ִלֵּבֽ ְוַטֵהר ִּביׁשּוָעֶתֽ נּו ֵחֽ ְוַׂשּֿמְ ִמּטּוֶבֽ נּו ֵעֽ ַׂשּֿבְ : ְּבתֹוָרֶתֽ

ְב חּו ְוִיְׂשֿמְ ָקְדֶׁשֽ ַׁשַּבת ּוְבָרצֹון ְּבַאֲהָבה ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ְוַהְנִחיֵלֽ ֶּבֱאֶמת:

ַהַּׁשָּבת: ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ְׁשֶמֽ אֹוֲהֵבי ִיְׂשָרֵאל

ר׃ ֵלאֹמֽ ְרָּת ִּדַּב֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ֲאֹדָנ֑י ַח ֹּכ֣ ִיְגַּדל־ָנ֖א ה ְוַעָּת֕ יד במידבר

ָּמה׃ ֵהֽ ָל֣ם ֵמע י ִּכ֖ י ַוֲחָסֶד֑ ָי ְי֖ ְזֹכר־ַרֲחֶמ֣י כה תהלים

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָקִריב׃ ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר
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ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא׃ ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא׃ ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

ינּו׃) ְּתִפָּלֵתֽ ֶאת ּוְבָרצֹון ְּבַרֲחִמים ַקֵּבל קהל: )

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִבְׁשַמָּיא׃ ִּדי ֲאבּוהֹון ֳקָדם ִיְׂשָרֵאל ְּדָכל הֹון ְ ּוָבעּו הֹון ְ ְצלֹו ִּתְתַקַּבל

ם׃) ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ קהל: קיג( תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא

ֶרץ׃) ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝ ֑ ְיָי ֵמִע֣ם ֶעְ֭זִרי קהל: קכא( תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה

G מדליקין במה e

המועד: חול בשבת מְַדִליִקין” ”בַּּמֶה אומרים אין

ֶכׁש ְבֶלֽ לֹא ַמְדִליִקין ֵאין ַמְדִליִקין: ֵאין ּוַבָּמה מדליקין במה ב(א) פרק שבת

ְולֹא ַהִּמְדָּבר ִּבְפִתיַלת ְולֹא ָהִאיָדן ִּבְפִתיַלת ְולֹא ְבַכָּל ְולֹא ֶסן ְבֹחֽ ְולֹא

ְולֹא ִקיק ֶמן ְּבֶׁשֽ ְולֹא ְבַׁשֲעָוה ְולֹא ְבֶזֶֽפת לֹא ִים: ַהָּמֽ ְּפֵני ֶׁשַעל ִּבירֹוָקה

ַמְדִליִקין אֹוֵמר: ַהָּמִדי ַנחּום ֶלב: ְבֵחֽ ְולֹא ְבַאְלָיה ְולֹא ְׂשֵרָפה ֶמן ְּבֶׁשֽ

ֵאין ְמֻבָּׁשל ֶׁשֵאינֹו ְוֶאָחד ְמֻבָּׁשל ֶאָחד אֹוְמִרים: ַוֲחָכִמים ְמֻבָּׁשל: ֶלב ְּבֵחֽ

ּבֹו: ַמְדִליִקין

ֵאין אֹוֵמר: ִיְׁשָמֵעאל ְרִבי טֹוב: ְּביֹום ְׂשֵרָפה ֶמן ְּבֶׁשֽ ַמְדִליִקין ֵאין (ב)

ַהְּׁשָמִנים: ְּבָכל ַמִּתיִרין ַוֲחָכִמים ַהַּׁשָּבת: ְּכבֹוד ֵני ִמּֿפְ ְּבִעְטָרן ַמְדִליִקין

ַּפֻּקעֹות ֶמן ְּבֶׁשֽ ָּדִגים ֶמן ְּבֶׁשֽ ְצנֹונֹות ֶמן ְּבֶׁשֽ ֱאגֹוִזים ֶמן ְּבֶׁשֽ ִמין ֻׁשְמֿׁשְ ֶמן ְּבֶׁשֽ

ִּבְלָבד: ַזֽ ִית ֶמן ְּבֶׁשֽ ֶאָּלא ַמְדִליִקין ֵאין אֹוֵמר: ַטְרפֹון ְרִבי ּוְבֵנְפְט: ְּבִעְטָרן

ִמן ַהּיֹוֵצא ְוָכל ִפְׁשָּתן: ֶאָּלא ּבֹו ַמְדִליִקין ֵאין ָהֵעץ ִמן ַהּיֹוֵצא ָּכל (ג)

ָלּה ֶׁשִּקּֿפְ ֶגד ַהֶּבֽ ְּפִתיַלת ִפְׁשָּתן: ֶאָּלא ֹאָהִלים ֻטְמַאת ִמַּטֵּמא ֵאינֹו ָהֵעץ

ְרִבי ָּבּה: ַמְדִליִקין ְוֵאין ִהיא ְטֵמָאה אֹוֵמר: ֶזר ֱאִליֶעֽ ְרִבי - ִהְבֲהָבּה ְולֹא

ָּבּה: ּוַמְדִליִקין ִהיא ְטהֹוָרה אֹוֵמר: ֲעִקיָבא

ִּפי ַעל ֶנֽ ָּנה ְוִיּֿתְ ֶמן ֶׁשֽ ָּנה ִויַמְּלֶאֽ ֵּביָצה ֶׁשל ֶרת ְׁשפֹוֶפֽ ָאָדם ִיּקֹוב לֹא (ד)

ַמִּתיר ְיהּוָדה ּוְרִבי ֶרס: ֶחֽ ֶׁשל ִהיא ַוֲאִפילּו ֶפת ְמַנֶּטֽ ֵהא ֶׁשּֿתְ ִּבְׁשִביל ַהֵּנר
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ְיַמֵּלא לֹא ֶאָחד: ְּכִלי ֶׁשהּוא ֵני ִמּֿפְ ֻמָּתר - ִחָּלה ִמּֿתְ ַהּיֹוֵצר ָרּה ִחּֿבְ ִאם ֲאָבל

ִּבְׁשִביל ְּבתֹוָכּה ִתיָלה ַהּֿפְ רֹאׁש ְוִיֵּתן ַהֵּנר ְּבַצד ֶנֽ ָּנה ְוִיּֿתְ ֶמן ֶׁשֽ ְקָעָרה ָאָדם

ַמִּתיר: ְיהּוָדה ּוְרִבי ֶבת: ׁשֹוָאֽ ֵהא ֶׁשּֿתְ

ֵני ִמּֿפְ ִלְסִטים ֵני ִמּֿפְ גֹוִים ֵני ִמּֿפְ ִמְתָיֵרא ֶׁשהּוא ֵני ִמּֿפְ ַהֵּנר ֶאת ַכֶּבה ַהֿמְ (ה)

ַעל ְּכָחס ַהֵּנר ַעל ְּכָחס ָּפטּור: ֶׁשִּייָׁשן ַהחֹוֶלה ִּבְׁשִביל אֹו ָרָעה ֽרּוַח

ִתיָלה ַהּֿפְ ִמן חּוץ ְּבֻכָּלן ּפֹוֵטר יֹוֵסי ְרִבי ַחָּיב: ִתיָלה ַהּֿפְ ַעל ְּכָחס ֶמן ַהֶּׁשֽ

ֶּפָחם: עֹוָׂשּה ֶׁשהּוא ֵני ִמּֿפְ

ְזִהירֹות ֶׁשֵאיָנן ַעל ֵלָדָתן: ִּבְׁשַעת ֵמתֹות ָנִׁשים ֲעֵברֹות ׁש ָׁש ַעל (ו)

ַהֵּנר: ּוְבַהְדָלַקת ְּבַחָּלה ְּבִנָּדה

ֲחֵׁשָכה: ִעם ַׁשָּבת ֶרב ֶעֽ ֵּביתֹו ְּבתֹו לֹוַמר ָאָדם ָצִרי ְדָבִרים ָׁשה ְׁש (ז)

ֵאין - ֲחֵׁשָכה ֵאיָנּה ָסֵפק ֲחֵׁשָכה ָסֵפק ַהֵּנר: ֶאת יקּו ַהְדִלֽ ֵעַרְבֶּתם ִעַׂשְרֶּתם

ַהֵּנרֹות: ֶאת ַמְדִליִקין ְוֵאין ַהֵּכִלים ֶאת ַמְטִּביִלין ְוֵאין ַהַּוָּדי ֶאת ִרין ְמַעּֿׂשְ

ַהַחִּמין: ֶאת ִנין ְוטֹוֿמְ ִבין ּוְמָעֿרְ ָמי ַהּֿדְ ֶאת ִרין ְמַעּֿׂשְ ֲאָבל

G הכמסת בבית קידוש e

ֶפן: ַהָּגֽ ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

נּו ָבֽ ָצה ְוָרֽ ָתיו ְּבִמְצ נּו ִקְּדָׁשֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

הּוא ִּכי ְבֵראִׁשית: ְלַמֲעֵׂשה ִזָּכרֹון נּו ִהְנִחיָלֽ ּוְבָרצֹון ְּבַאֲהָבה ָקְדׁשֹו ְוַׁשַּבת

נּו ְואֹוָתֽ ְרָּת ָבַחֽ נּו ָבֽ ִּכי ִים: ִמְצָרֽ ִליִציַאת ֵזֶֽכר ֶדׁש ֹקֽ ְלִמְקָרֵאי ְּתִחָּלה יֹום

ָּברּו נּו: ִהְנַחְלָּתֽ ּוְבָרצֹון ְּבַאֲהָבה ָקְדְׁש ְוַׁשַּבת ָהַעִּמים: ִמָּכל ְׁשָּת ִקַּדֽ

ַהַּׁשָּבת: ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה

ָׁשלֹום ַמְרִּבים ֲחָכִמים ַּתְלִמיֵדי ֲחִניָנא: ְרִבי ָאַמר ֱאְלָעָזר ְרִבי ָאַמר סד ברכות

 ִי ָּבַנֽ ִּתְקָרא ַאל ׃ ָּבָנֽ ִי ְׁש֥לֹום ב ְוַר֖ ֑ ְיָי י ִלּמּוֵד֣ ֖ ִי ְוָכל־ָּבַנ ֶׁשֶּנֱאַמר: ָּבעֹוָלם נד ישעיה

י־ָׁש֥לֹום ְיִהֽ ִמְכֽׁשֹול׃ ָל֣מֹו ין ְוֵא֖ תֹוָרֶת֑ ֲהֵב֣י ְלֹאֽ ב ָר֭ ָׁש֣לֹום :  ִי ּבֹוַנֽ ֶאָּלא קיט תהלים

׃ ָּבֽ ָׁש֣לֹום ֲאַדְּבָרה־ָּנ֖א ְוֵרָע֑י י ַען־ַאַח֥ ְלַמֽ = ׃ ִי ְּבַאְרְמנֹוָתֽ ה ְלָו֗ ַׁש֝ ֑ ְּבֵחיֵל קכב תהלים
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ְיָבֵר֖ ְיָי֓ ִיֵּת֑ן ְלַעּ֣מֹו ז ֹע֖ ְיָי֗ ׃ ָלֽ ֣טֹוב ה ֲאַבְקָׁש֖ ֵה֑ינּו ֱא ֣ ֵּבית־ְיָי כטְלַ֭מַען תהלים

ַֿבָּׁשֽלֹום׃ ֶאת־ַעּ֣מֹו

אחד יתום רק – יתום קדיש

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָקִריב׃ ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא׃ ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ְּבָעְלָמא׃ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָּׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו

J עלינו j

ָעָׂשנּו ֶׁשּלֹא ְּבֵראִׁשית, ֵצר ְלי ְּגֻדָּלה ָלֵתת ַהֹּכל, ן ַלֲאד ְלַׁשֵּבַח ינּו ָעֵלֽ

ָּכֶהם, ֶחְלֵקנּו ָׂשם ֶׁשּלֹא ָהֲאָדָמה. ת ח ְּכִמְׁשּֿפְ ָׂשָמנּו ְולֹא ת, ָהֲאָרצ ֵיי ְּכג

ֶאל ּוִמְתַּפֲּלִלים ָוִריק, ְלֶהֶבל ִמְׁשַּתֲחִוים ֶׁשֵהם ָנם, ְּכָכל־ֲהמ ָרֵלנּו וג

ַמְלֵכי ֶמֶל ִלְפֵני ִדים ּומ ּוִמְׁשַּתֲחִוים ִעים ֿרְ ּכ ַוֲאַנְחנּו ִׁשיַע. י לֹא ֵאל

ַׁשב ּומ ָאֶרץ, ְוֹיֵסד ָׁשַמִים ֶטה נ ֶׁשהּוא הּוא, ָּברּו ׁש ַהָּקד ָלִכים ַהּֿמְ

ֵאין ֵהינּו, ֱא הּוא ִמים. ְמר ְּבָגְבֵהי ֻעּז ּוְׁשִכיַנת ִמַּמַעל, ַּבָּׁשַמִים ְיָקר

ַוֲהֵׁשֹבָת֮ ם ַהּ֗י ְוָיַדְעָּת֣ : ָרת ְּבּת ַּכָּכתּוב . זּוָלת ֶאֶפס ַמְלֵּכנּו, ֱאֶמת ד, דע דברים

ין ֵא֖ ִמָּתַ֑חת ֶרץ ְוַעל־ָהָא֖ ַעל ִמַּמ֔ ַּבָּׁשַמִ֣ים ים ִה֔ ֱא ָהֽ ֣הּוא ֙ ְיָי י ִּכ֤ ֒ ֶאל־ְלָבֶב֒

ד׃ ֽע

ְלַהֲעִביר , ֻעֶּז ְּבִתְפֶאֶרת ְמֵהָרה ת ִלְרא ֵהינּו, ֱא ְיָי ְל ְנַקֶּוה ֵּכן ַעל

ְּבַמְלכּות ָלם ע ְלַתֵּקן ִיָּכֵרתּון, ת ָּכר ְוָהֱאִליִלים ָהָאֶרץ, ִמן ִּגּלּוִלים

ָאֶרץ. ִרְׁשֵעי ָּכל ֵאֶלי ת ְלַהְפנ , ִבְׁשֶמ אּו ִיְקֿרְ ָבָׂשר ְּבֵני ְוָכל ַׁשַּדי,

ן. ָלׁש ָּכל ִּתָּׁשַבע , ֶּבֶר ָּכל ִתְכַרע ְל ִּכי ֵתֵבל, ֵבי ֿׁשְ י ָּכל ְוֵיְדעּו ַיִּכירּו

ֻכָּלם לּו ִויַקּֿבְ = ִיֵּתנּו, ְיָקר ִׁשְמ ד ְוִלְכב ְוִיֹּפלּו, עּו ִיְכֿרְ ֵהינּו ֱא ְיָי ְלָפֶני

ַהַּמְלכּות ִּכי ָוֶעד. ָלם ְלע ְמֵהָרה ֲעֵליֶהם ְוִתְמ , ַמְלכּוֶת ֹעל ֶאת

ד: ְּבָכב ִּתְמ ַעד ֵמי ֿלְ ּוְלע ִהיא, ֶׁשּֿלְ



טוב ויום לשבת ערבית 102

G יגדל e

ְמִציאּותֹו: ֶאל ֵעת ְוֵאין ִנְמָצא ְוִיְׁשַּתַּבח, ַחי ֱאלִהים ִיְגַּדל

ְלַאְחדּותֹו: סוׂף ֵאין ְוַגם ֶנְעָלם ְּכִיחּודוׂ, ָיִחיד ְוֵאין ֶאָחד

ְקֻדָּׁשתֹו: ֵאָליו ַנֲער לׂא גּוף, ְוֵאינוׂ ַהּגּוף ְדמּות לוׂ ֵאין

ְלֵראִׁשיתֹו: ֵראִׁשית ְוֵאין ִראׁשוׂן ִנְבָרא, ֲאֶׁשר ָּדָבר ְלָכל ַקְדמוׂן

ּוַמְלכּותֹו: ְגֻדָּלתוׂ יׂוֶרה נׂוָצר, ְלָכל עׂוָלם ֲאדוׂן ִהּנו

ְוִתְפַאְרּתֹו: ְסֻגָּלתוׂ ַאְנֵׁשי ֶאל ְנָתנׂו, ְנבּוָאתוׂ ֶׁשַפע

ְּתמּוָנתֹו: ֶאת ּוַמִּביט ָנִביא עוׂד, ְּכמֶׁשה ְּבִישָרֵאל ָקם לׂא

ֵּביתֹו: ֶנֱאַמן ְנִביאוׂ ַיד ַעל ֵאל, ְלַעּמוׂ ָנַתן ֱאֶמת ּתׂוַרת

ְלזּוָלתֹו: ְלעׂוָלִמים ָּדתוׂ, ָיִמיר ְולׂא ָהֵאל ַיֲחִליף לׂא

ַּבְַקְדָמתֹו: ָּדָבר ְלסוׂף ַמִּביט ְסָתֵרינּו, ְויׂוֵדַע צׂוֶפה

ְּכִרְׁשָעתֹו: ַרע ְלָרָׁשע נׂוֵתן ְּכִמְפָעלׂו, ֶחֶסד ְלִאיׁש ּגׂוֵמל

ְיׁשּוָעתֹו: ֵקץ ְמַחֵּכי ִלְפּדות ְמִׁשיֵחנּו, ַהָּיִמין ְלֵקץ ִיְׁשַלח

ְּתִהָּלתֹו: ֵׁשם ַעד ֲעֵדי ָּברּו ַחְסּדוׂ, ְּברב ֵאל ְיַחֶּיה ֵמִתים

[ 1 ]
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B הבנים ברכת Cמח בראשית

לבנות לבנים

ְּכָׂשָרה, ֱאׂלִהים ְיִׂשֵמ

ְוֵלָאה ָרֵחל, ִרְבָקה,

ִים ְּכֶאְפַר֖ ים ִה֔ ֱא ֣ ֿמְ ְיִׂשֽ

ְוִכְמַנֶׁש֑ה

׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ וְיָבֽ במידבר

יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨

ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨

B עליכם שלום C

ֶעְליֹון ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ַמְלֲאֵכי ֲעֵליֶכם ָׁשלֹום

הּוא: ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָלִכים ַהּֿמְ ַמְלֵכי ֶל ֶמֽ

ֶעְליֹון ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ְלָׁשלֹום ּבֹוֲאֶכם

הּוא: ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָלִכים ַהּֿמְ ַמְלֵכי ֶל ֶמֽ

ֶעְליֹון ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ְלָׁשלֹום ֽכּוִני ָּבֿרְ

הּוא: ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָלִכים ַהּֿמְ ַמְלֵכי ֶל ֶמֽ

ֶעְליֹון ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ְלָׁשלֹום ֶכם ְ ֵצא

הּוא: ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָלִכים ַהּֿמְ ַמְלֵכי ֶל ֶמֽ
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B חיל אשת C

ּה׃ ִמְכָרֽ ִניִנ֣ים ִמּֿפְ ק ְוָרֹח֖ ִיְמָצ֑א י ִמ֣ ַחִ֭יל ֵאֶׁ֣שת לא משלי

ֶיְחָסר׃ א ֹ֣ ל ל ְוָׁ֝שָל֗ ַּבְעָּלּ֑ה ֵל֥ב ָּבּ֭ה ָּבַ֣טח

ַחֶּיֽיָה׃ ְיֵמ֣י ל ֹּכ֝֗ ְולֹא־ָר֑ע ֣טֹוב ְּגָמַלְ֣תהּו

יָה׃ ַּכֶּפֽ ְּבֵחֶ֣פץ ַעׂש ַוַּ֝ת֗ ים ּוִפְׁשִּת֑ ֶמר ֶצ֥ ְרָׁשה ָּדֽ֭

ּה׃ ַלְחָמֽ יא ִב֥ ָּת֘ ק ֶּמְרָח֗ ִמ֝ סֹוֵח֑ר ֳאִנּ֣יֹות ָּכֽ ָתה ֿיְ ֭ ָהֽ

יָה׃ ְלַנֲֽעֹרֶתֽ ק ְוֹ֝ח֗ ְלֵביָתּ֑ה ֶטֶ֣רף ַוִּתֵּת֣ן ְיָלה ַל֗ ְּב֬עֹוד ַוָּתָ֤קם

ֶרם׃ ָּכֽ ָעה ָנֿ֣טְ יָה ֶּפ֗ ַכ֝ י ִר֥ ִמּֿפְ ַוִּתָּקֵח֑הּו ָׂשֶ֭דה ָזֲֽמָמ֣ה

יָה׃ ֹעֶתֽ ֽ ְזר ץ ַאֵּמ֗ ַוּֿ֝תְ ָמְתֶנ֑יָה ְב֣עֹוז ָר֣ה ְ ָחֽ

ּה׃ ֵנָרֽ ַבַּלְ֣יָלה ה א־ִיְכֶּב֖ ֹֽ ל ַסְחָרּ֑ה י־֣טֹוב ִּכֽ ֣֭ ֲעָמה ָטֽ

׃ ֶל ָפֽ כּו ָּתֿ֣מְ יָה ְוַ֝כֶּפ֗ ַבִּכיׁ֑שֹור ָח֣ה ִׁשּֿלְ ָיֶ֭דיָה

ֶאְבֽיֹון׃ ָלֽ ה ָח֥ ִׁשּֿלְ יָה ְוָ֝יֶד֗ ָעִנ֑י ֶלֽ ָׂש֣ה ֿרְ ָּפֽ ַּכָּ֭פּה

ים׃ ָׁשִנֽ ׁש ֻב֥ ָל֘ ּה יָת֗ ָכל־ֵּב֝ י ִּכ֥ ִמָּׁשֶ֑לג ְלֵביָתּ֣ה א־ִתיָר֣א ֹֽ ל

ּה׃ ְלבּוָׁשֽ ְוַאְרָּגָמ֣ן ׁש ֵׁש֖ ָתה־ָּלּ֑ה ֿׂשְ ָעֽ ים ַמְרַבִּד֥

ֶרץ׃ ִעם־ִזְקֵני־ָאֽ ִׁשְבּ֗תֹו ְּב֝ ַּבְעָּלּ֑ה ים ָעִר֣ ַּבּֿׁשְ נֹוָד֣ע

י׃ ְּכַנֲֽעִנֽ ַלֽ ָנ֥ה ְ ָנֽ ֲ֝ח֗גֹור ַוֽ ר ַוִּתְמֹּכ֑ ָתה ֿׂשְ ֭ ָעֽ ין ָסִד֣

ֲחֽרֹון׃ ַאֽ ְל֣יֹום ק ַוִּ֝תְׂשַח֗ ְלבּוָׁשּ֑ה ְוָהָד֣ר ֹעז

ַעל־ְלׁשֹוָנּֽה׃ ֶסד ְוֽתֹוַרת־ֶח֝֗ ְבָחְכָמ֑ה ָח֣ה ְ ָּפֽ ִּפ֭יָה

ל׃ תֹאֵכֽ א ֹ֣ ל ְצ֗לּות ַע֝ ְוֶלֶ֥חם ֵּביָתּ֑ה הִלי֣כֹות ִפָּיה ֽ ֭צ

ּה׃ ֲלָלֽ  ְיַהֽ ַוֽ ּה ְעָּל֗ ַּב֝ ֑רּוָה ַוְיַאּֿׁשְ ָבֶ֭ניָה מּו ָק֣

ָנה׃ ַעל־ֻּכָּלֽ יְת ִל֥ ָע֘ ְּת ְוַ֝א֗ ָחִ֑יל ָעׂ֥שּו ָּב֭נֹות ַרּ֣בֹות

ל׃ ִתְתַהָּלֽ יא ִה֣ ָי֗ ִיְרַאת־ְי֜ ה ִאָּׁש֥ ִפי ַהֹּי֑ ְוֶהֶ֣בל ַהֵ֭חן ֶׁשֶ֣קר

יָה׃ ֲעֶׂשֽ ַמֽ ים ָעִר֣ ַבּֿׁשְ ֲל֖לּוָה יַהֽ ִוֽ יָה ָיֶד֑ י ִר֣ ִמּֿפְ נּו־ָלּ֭ה ְּתֽ
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B שבת ליל קידוש C

קידוש: לפני ידיים רוחצים

ַעל ְוִצָּוֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו נּו ָׁשֽ ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִים: ָיָדֽ ְנִטיַלת

ם׃ ְוָכל־ְצָבָאֽ ֶרץ ְוָהָא֖ ִים ַהָּׁשַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו י׃ ַהִּׁשִּׁשֽ ֥יֹום ֶקר  ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ  ְיִהי־ֶעֶ֥רב בַוֽ בראשית

י ִביִע֔ ַהּֿׁשְ ַּבּ֣יֹום ַוִּיְׁשֹּבת֙ ָעָׂש֑ה ֲאֶׁש֣ר ְמַלאְכּ֖תֹו י ִביִע֔ ַהּֿׁשְ ַּבּ֣יֹום ִהים֙ ֱא ַוְיַכ֤ל

ׁש ַוְיַקֵּד֖ י ִביִע֔ ַהּֿׁשְ ֶאת־֣יֹום ִהים֙ ֱא ַוְיָבֶ֤ר ה׃ ָעָׂשֽ ר ֲאֶׁש֥ ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו

ֲעֽׂשֹות׃ ַלֽ ים ִה֖ ֱא א ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ָׁשַבת֙ ֤בֹו י ִּכ֣ ֹא֑תֹו

ַתי ְוַרּב ְוֲרָּבָנן ָמָרָנן ַסְבִרי

ֶפן: ַהָּגֽ ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

נּו ָבֽ ָצה ְוָרֽ ָתיו ְּבִמְצ נּו ָׁשֽ ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

הּוא ִּכי ְבֵראִׁשית: ְלַמֲעֵׂשה ִזָּכרֹון נּו ִהְנִחיָלֽ ּוְבָרצֹון ְּבַאֲהָבה ָקְדׁשֹו ְוַׁשַּבת

נּו ְואֹוָתֽ ְרָּת ָבַחֽ נּו ָבֽ ִּכי ִים: ִמְצָרֽ ִליִציַאת ֵזֶֽכר ֶדׁש ֹקֽ ְלִמְקָרֵאי ְּתִחָּלה יֹום

ָּברּו נּו: ִהְנַחְלָּתֽ ּוְבָרצֹון ְּבַאֲהָבה ָקְדֿׁשְ ְוַׁשַּבת ָהַעִּמים: ִמָּכל ְׁשָּת ִקַּדֽ

ַהַּׁשָּבת: ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה

סוכת: המועד בחול

ַּבֻּסָּכה: ֵליֵׁשב ְוִצָּונּו ָתיו, ְּבִמְצ ָׁשנּו ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָלם, ָהע ֶמֶל ֵהינּו ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

יין: שוטים אחד כל אחר

ָהָאֶרץ: ִמן ֶלֶחם ִציא ַהּמ ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו
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J טוב יום ליל קידוש j

קידוש: לפני ידיים רוחצים

ַעל ְוִצָּוֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו נּו ָׁשֽ ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִים: ָיָדֽ ְנִטיַלת

ַתי ְוַרּב ְוֲרָּבָנן ָמָרָנן ַסְבִרי

ֶפן: ַהָּגֽ ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

נּו ְורֹוֲמָמֽ ָעם ִמָּכל נּו ָּבֽ ַחר ָּבֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

[ַׁשָּבתֹות ְּבַאֲהָבה ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ָלֽ ַוִּתֶּתן ָתיו: ְּבִמְצ נּו ָׁשֽ ְוִקּֿדְ ָלׁשֹון ִמָּכל

ַהֶּזה [ַהַּׁשָּבת יֹום ֶאת ְלָׂשׂשֹון: ּוְזַמִּנים ַחִּגים ְלִׂשְמָחה מֹוֲעִדים ּו] ִלְמנּוָחה

יֹום] ְוֶאת

ולשמ”ת עצרת לשמיני לסכות לשבעות לפסח

ַחג ְׁשִמיִני

ְזַמן ַהֶּזה ֶרת ָהֲעֶצֽ

נּו ִׂשְמָחֵתֽ

ַהֻּסּכֹות ַחג

ְזַמן ַהֶּזה

נּו ִׂשְמָחֵתֽ

ַהָּׁשֻבעֹות ַחג

ַמַּתן ְזַמן ַהֶּזה

נּו ּתֹוָרֵתֽ

ַהַּמּצֹות ַחג

ְזַמן ַהֶּזה

נּו ֵחרּוֵתֽ

נּו ְואֹוָתֽ ְרָּת ָבַחֽ נּו ָבֽ ִּכי ִים: ִמְצָרֽ ִליִציַאת ֵזֶֽכר ֶדׁש ֹקֽ ִמְקָרא [ְּבַאֲהָבה]

ְּבִׂשְמָחה ּוְבָרצֹון] [ְּבַאֲהָבה ָקְדֶׁשֽ ּומֹוֲעֵדי [ְוַׁשַּבת] ָהַעִּמים ִמָּכל ְׁשָּת ִקַּדֽ

ַמִּנים: ְוַהּֿזְ ִיְׂשָרֵאל ְו] [ַהַּׁשָּבת ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה ָּברּו נּו: ִהְנַחְלָּתֽ ּוְבָׂשׂשֹון

הבדלה: אומרים שבת במוצאי

ָהֵאׁש: ְמאֹוֵרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֶׁש ְלֹחֽ אֹור ֵּבין ְלחֹול ֶדׁש ֹקֽ ֵּבין ַהַּמְבִדיל ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַׁשָּבת ְקֻדַּׁשת ֵּבין ַהַּמֲעֶׂשה: ְיֵמי ֶׁשת ְלֵׁשֽ ִביִעי ַהּֿׁשְ יֹום ֵּבין ָלַעִּמים ִיְׂשָרֵאל ֵּבין

ְׁשָּת ִקַּדֽ ַהַּמֲעֶׂשה ְיֵמי ֶׁשת ִמֵּׁשֽ ִביִעי ַהּֿׁשְ יֹום ְוֶאת ְלָּת ִהְבַּדֽ טֹוב יֹום ִלְקֻדַּׁשת

ֵּבין ַהַּמְבִּדיל ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ִּבְקֻדָּׁשֶתֽ ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ֶאת ְׁשָּת ְוִקַּדֽ ְלָּת ִהְבַּדֽ

ֶדׁש: ְלֹקֽ ֶדׁש ֹקֽ
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ְוִצָּונּו ָתיו, ְּבִמְצ ִקְּדָׁשנּו ֲאֶׁשר ָלם, ָהע ֶמֶל ֵהינּו ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו בסוכת:

ַּבֻּסָּכה: ֵליֵׁשב

ַהֶּזה: ַלְזַמן ְוִהִּגיָענּו ְוִקְּיָמנּו ֶׁשֶהֱחָינּו ָלם, ָהע ֶמֶל ֵהינּו ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

J השנה ראש ליל קידוש j

קידוש: לפני ידיים רוחצים

ַעל ְוִצָּוֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו נּו ָׁשֽ ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִים: ָיָדֽ ְנִטיַלת

ַתי ְוַרּב ְוֲרָּבָנן ָמָרָנן ַסְבִרי

ֶפן: ַהָּגֽ ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

נּו ְורֹוֲמָמֽ ָעם ִמָּכל נּו ָּבֽ ַחר ָּבֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

[ַהַּׁשָּבת יֹום ְּבַאֲהָבה ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ָלֽ ַוִּתֶּתן ָתיו: ְּבִמְצ נּו ָׁשֽ ְוִקּֿדְ ָלׁשֹון ִמָּכל

ִמְקָרא [ְּבַאֲהָבה] ְּתרּוָעה [ִזְכרֹון] יֹום ַהֶּזה ַהִזָּכרֹון יֹום] ְוֶאת ַהֶּזה

ָהַעִּמים ִמָּכל ְׁשָּת ִקַּדֽ נּו ְואֹוָתֽ ְרָּת ָבַחֽ נּו ָבֽ ִּכי ִים: ִמְצָרֽ ִליִציַאת ֵזֶֽכר ֶדׁש ֹקֽ

ֶרץ ָּכל־ָהָאֽ ַעל ֶל ֶמֽ ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָלַעד: ְוַקָּים ֱאֶמת נּו ַמְלֵּכֽ ּוְדָבֿרְ

ַהִּזָּכרֹון: ְויֹום ִיְׂשָרֵאל ְו] [ַהַּׁשָּבת ְמַקֵּדׁש

הבדלה: אומרים שבת במוצאי

ָהֵאׁש: ְמאֹוֵרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֶׁש ְלֹחֽ אֹור ֵּבין ְלחֹול ֶדׁש ֹקֽ ֵּבין ַהַּמְבִדיל ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַׁשָּבת ְקֻדַּׁשת ֵּבין ַהַּמֲעֶׂשה: ְיֵמי ֶׁשת ְלֵׁשֽ ִביִעי ַהּֿׁשְ יֹום ֵּבין ָלַעִּמים ִיְׂשָרֵאל ֵּבין

ְׁשָּת ִקַּדֽ ַהַּמֲעֶׂשה ְיֵמי ֶׁשת ִמֵּׁשֽ ִביִעי ַהּֿׁשְ יֹום ְוֶאת ְלָּת ִהְבַּדֽ טֹוב יֹום ִלְקֻדַּׁשת

ֵּבין ַהַּמְבִּדיל ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ִּבְקֻדָּׁשֶתֽ ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ֶאת ְׁשָּת ְוִקַּדֽ ְלָּת ִהְבַּדֽ

ֶדׁש: ְלֹקֽ ֶדׁש ֹקֽ

ַהֶּזה: ַלְזַמן ְוִהִּגיָענּו ְוִקְּיָמנּו ֶׁשֶהֱחָינּו ָלם, ָהע ֶמֶל ֵהינּו ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו
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D טוב ויום לשבת שחרית d

ּוְתרֹוֵמם ְּתָפֵאר ָּבָׂשר ָּכל ְוֽרּוַח ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ִׁשְמ ֶאת ְּתָבֵר ַחי ָּכל ִנְׁשַמת

י ּוִמַּבְלָעֶדֽ ֵאל ַאָּתה ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן ָּתִמיד: נּו ַמְלֵּכֽ ִזְכֿרְ

ֵעת ְּבָכל ּוְמַרֵחם ּוְמַפְרֵנס ּוַמִציל ּפֹוֶדה יַע: ּומֹוִׁשֽ ּגֹוֵאל ֶל ֶמֽ ּנּו ָלֽ ֵאין

ְוָהַאֲחרֹוִנים ָהִראׁשֹוִנים ֵהי ֱא ָּתה: ַאֽ ֶאָּלא ֶל ֶמֽ נּו ָלֽ ֵאין ְוצּוָקה ָצָרה

ַהְמַנֵהג 15ַהֻּתְׁשָּבחֹות ְּבֹרב ֻהָּלל ַהֿמְ ּתֹוָלדֹות ָּכל ֲאדֹון ְּבִרּיֹות ָּכל ֱאֽלֹוַּה

עֹוֵרר ַהֿמְ ִייָׁשן ְולֹא ָינּום לֹא ַוָיְי ְּבַרֲחִמים: ּוְבִרּיֹוָתיו ֶסד ְּבֶחֽ עֹוָלמֹו

ְוַהּסֹוֵמ ֲאסּוִרים ְוַהַּמִּתיר ִמים ִאּֿלְ יַח ְוַהֵּמִׂשֽ ְרדּוִמים ְוַהֵּמִקיץ ְיֵׁשִנים

ִׁשיָרה ָמֵלא ינּו ִפֽ ּלּו ִאֽ מֹוִדים: ֲאַנְֽחנּו ְלַבּֿדְ ְל ְּכפּוִפים ְוַהּזֹוֵקף נֹוְֿפִלים

ְוֵעיֵנֽינּו יַע ָרִקֽ ְּכֶמְרֲחֵבי ַבח ֶׁשֽ ינּו ְוִׂשְפתֹוֵתֽ ַּגָּליו ַּכֲהמֹון ִרָּנה ּוְלׁשֹוֵנֽנּו ַּכָּים

ַקּלֹות ינּו ְוַרְגֵלֽ ִים ָּׁשָמֽ ְּכִנְׁשֵרי ְּפרּוׂשֹות ינּו ְוָיֵדֽ ַח ְוַכָּיֵרֽ ֶמׁש ַּכֶּׁשֽ ְמִאירֹות

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְל ְלהֹודֹות ַמְסִּפיִקים נּו ָאֽ ֵאין ָּכַאָּילֹות

ְרָבבֹות ְוִרֵּבי ֲאָלִפים ַאְלֵפי ֶלף ֶאֽ ֶלף ֵמָאֽ ַחת ַאֽ ַעל ְׁשֶמֽ ֶאת ּוְלָבֵר

ְיָי נּו ְּגַאְלָּתֽ ִים ִמִּמְצַרֽ נּו: ְוִעָּמֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ִעם יָת ֶׁשָעִׂשֽ ַהּטֹובֹות ְּפָעִמים

ֶרב ֵמֶחֽ נּו ִּכְלַּכְלָּתֽ ּוְבָׂשָבע נּו ַזְנָּתֽ ָּבָרָעב נּו: ְּפִדיָתֽ ֲעָבִדים ּוִמֵּבית ינּו ֵהֽ ֱא

ָּנה ֵהֽ ַעד נּו: ִּדִּליָתֽ ְוֶנֱאָמִנים ָרִעים ּוֵמֳחָלִים נּו ִמַּלְטָּתֽ ֶבר ּוִמֶּדֽ ּנּו ִהַּצְלָּתֽ

ַעל ָלֶנַֽצח: ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ֵׁשנּו ִּתּֿטְ ְוַאל : י ֲחָסֶדֽ ֲעָזֽבּונּו ְולֹא י ַרֲחֶמֽ ֲעָזֽרּונּו

ְמָּת ַׂשֽ ֲאֶׁשר ְוָלׁשֹון ינּו ְּבַאֵּפֽ ְחָּת ֶׁשָּנַפֽ ּוְנָׁשָמה ְוֽרּוַח נּו ָּבֽ ֶׁשִּפַּלְגָּת ֵאָבִרים ֵּכן

יׁשּו ְוַיְקִּדֽ יצּו ְוַיֲעִרֽ ִוירֹוֲממּו ִויָפֲארּו חּו ִויַׁשּֿבְ ִויָבֲרכּו יֹודּו ֵהם ֵהן ינּו ְּבִפֽ

ִּתָּׁשַבע ְל ָלׁשֹון ְוָכל יֹוֶדה ְל ֶּפה ָכל ִּכי נּו: ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ֶאת יכּו ְוַיְמִלֽ

ִייָרֽאּו ְלָבבֹות ְוָכל ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלָפֶנֽי קֹוָמה ְוָכל ִּתְכַרע ְל ֶר ֶּבֽ ְוָכל

ּתֹאַמְרָנ֘ה י ַעְצֹמַת֨ ָּכ֥ל ֶׁשָּכתּוב: ַּכָּדָבר ִלְׁשֶמֽ רּו ְיַזּֿמְ ּוְכָליֹות ֶרב ֶקֽ ְוָכל לה תהלים

ָּל ִיְדֶמה ִמי ֽלֹו׃ ֿזְ ִמֹּגֽ ְוֶ֝אְב֗יֹון י ְוָעִנ֥ ִמֶּמּ֑נּו ָחָז֣ק ֵמֽ ָעִ֭ני יל ַמִּצ֣ ֥מֹו ָכ֫ י ִמ֤ ְיָי֗

ֶעְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל : ָּל ַיֲעָר ּוִמי ָּל ִיְׁשֶוה ּוִמי

ָקְדֶׁש ֵׁשם ֶאת ּוְנָבֵר ּוְנָפֶאְר ּוְנַׁשֵּבֲח ְנַהֶּלְל = ֶרץ: ָוָאֽ ִים ָׁשַמֽ ֹקֵנה

ָקְדֽׁשֹו׃ ם ֶאת־ֵׁש֥ י ָרַב֗ ְוָכל־ְק֝ ֑ ֶאת־ְיָי ַנְ֭פִׁשי י ֲרִכ֣ ָּבֽ ד ְלָדִו֨ ָּכָאמּור: קג תהלים

ִּתְׁשָּבחֹות נ”א: 15
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בראש ’הגבור’, מתחיל בפסח ’הגדול’, מתחיל עצרת ושמיני ,בסכות ’האל’ החזן מתחיל בשבעות

’המלך’. מתחיל כפור וביום השנה

: ֻעֶּזֽ  ְּבַתֲעֻצמֹות ָהֵאל

: ְׁשֶמֽ ִּבְכבֹוד ַהָּגדֹול

: י ְּבנֹוְראֹוֶתֽ ְוַהּנֹוָרא ָלֶנַֽצח ַהִּגּבֹור

ְוִנָּׂשא: ָרם ִּכֵּסא ַעל ַהּיֹוֵׁשב ֶל ַהֶּמֽ

כאן: מתחיל החזן בשבת

ָנאָו֥ה ים ְיָׁשִר֗ ַל֝ ֑ ְיָי ַּבֽ ַצִּ֭דיִקים נֲ֣נּו ַרֽ ְוָכתּוב: ְׁשמֹו ְוָקדֹוׁש ָמרֹום ַעד לגׁשֹוֵכן תהלים

ּוִבְלׁשֹון : ִּתְתָּבַר ַצִּדיִקים ּוְבִדְבֵרי ִּתְתַהָּלל: ְיָׁשִרים ְּבִפי ה: ְתִהָּלֽ

ִּתְתַקָּדׁש: ְקדֹוִׁשים ֶרב ּוְבֶקֽ ִּתְתרֹוָמם: ֲחִסיִדים

ְּבָכל נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ִיְתָּפַאר ְּבִרָּנה ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ִרֲבבֹות ּוְבַמְקֲהלֹות

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְלָפֶנֽי ַהְיצּוִרים ָּכל חֹוַבת ֶׁשֵּכן ָודֹור: ּדֹור

ַעל ּוְלַקֵּלס ְלַעֵּלה ְלָבֵר ְלַהֵּדר ְלרֹוֵמם ְלָפֵאר ַח ְלַׁשֵּבֽ ְלַהֵּלל ְלהֹודֹות

: ְמִׁשיֶחֽ ַעְבּֿדְ ֶּבן־ִיַׁשי חֹות־ָּדִוד 15ְוֻתְׁשּֿבְ ִׁשירֹות ָּכל־ִּדְבֵרי

ֶרץ ּוָבָאֽ ִים ַּבָׁשַמֽ ְוַהָּקדֹוׁש ַהָּגדֹול ֶל ַהֶּמֽ ָהֵאל נּו ַמְלֵּכֽ ָלַעד ִׁשְמ ִיְׁשַּתַּבח

ֹעז ְוִזְמָרה ַהֵּלל ּוְׁשָבָחה ִׁשיר ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָנֶאה ְל ִּכי

ת ְּבָרכ ּוַמְלכּות ְקֻדָּׁשה ֶרת ְוִתְפֶאֽ ְּתִהָּלה ּוְגבּוָרה ְּגֻדָּלה ֶנַֽצח ּוֶמְמָׁשָלה

15ַּבֻּתְׁשָּבחֹות ָּגדֹול ֶל ֶמֽ ֵאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו עֹוָלם: ְוַעד ֵמַעָּתה ְוהֹוָדאֹות

ַחי ֵאל ֶל ֶמֽ ִזְמָרה ְּבִׁשיֵרי ַהּבֹוֵחר ַהִּנְפָלאֹות ֲאדֹון ַההֹוָדאֹות ֵאל

ָהעֹוָלִמים:

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו - ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר ַרָּבא

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ָּלא ְלֵעֽ ׃ הּוא ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא
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ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר

: ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ֶאת ָּבֲרכּו ש”ץ:

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ָּברּו וש”ץ: קהל

ֶׁשל ְׁשמֹו ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם

ַהָּקדֹוׁש ָלִכים ַהּֿמְ ַמְלֵכי ֶל ֶמֽ

ִראׁשֹון ֶׁשהּוא הּוא: ָּברּו

ֵאין ּוִמַּבְלָעָדיו ַאֲחרֹון ְוהּוא

ַעל־ָּכל־ְּבָרָכה ְמרֹוָמם ּוְׁשמֹו ְלָפָנֽיו׃ ְוִעְל֥זּו ֗מֹו ְׁש֜ ְּבָיּ֥ה ֲעָרבֹות ָּ֖בֽ ֹרֵכ֣ב ָלֽ ּלּו ֹס֡ ִהים: ֱא סח תהלים

ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּו ּוְתִהָּלה: קיג תהלים

ֹעֶׂשה ֶׁש ֹחֽ ּובֹוֵרא אֹור יֹוֵצר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֶאת־ַהֹּכל: ּובֹוֵרא ָׁשלֹום

ַוֶיִהי:16 ָאַמר ֵמאֹוֶפל אֹורֹות ַחִּיים ְּבאֹוַצר עֹוָלם אֹור יוצרות: כשאומרים

לסגורים אדון” ”אל וגם יודוך” ”הכל שירים בקיץ

לעצמם. לשמש” ”קרא עד אומרים בחורף

ַּכָיי: ָקדֹוׁש ֵאין רּו יֹאֿמְ ְוַהֹּכל ֽחּו ְיַׁשּֿבְ ְוַהֹּכל יֹוֽדּו ַהֹּכל ש”ץ:

ַּדְלתֹות יֹום ְּבָכל ַח ַהּפֹוֵתֽ ָהֵאל ַהֹּכל: יֹוֵצר ָלה ֶּסֽ ְירֹוֲמֽמּו ַהֹּכל קהל:

ִמְזָרח ַׁשֲעֵרי

ִׁשְבָּתּה כֹון ִמּֿמְ ּוְלָבָנה קֹוָמּה ִמּֿמְ ַחָּמה מֹוִציא יַע ָרִקֽ ַחּלֹוֵני ַע ּובֹוֵקֽ ש”ץ:

ַרֲחִמים: ְּבִמַּדת ֶׁשָּבָרא ָביו ּוְליֹוֿׁשְ ֻּכּלֹו ָלעֹוָלם ּוֵמִאיר קהל:

יֹום ְּבָכל ְמַחֵּדׁש ּוְבטּובֹו ְּבַרֲחִמים יָה ָעֶלֽ ְוַלָּדִרים ֶרץ ָלָאֽ ַהֵּמִאיר ש”ץ:

ְבֵראִׁשית: ַמֲעֵׂשה ָּתִמיד
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ַמֲעֵׂשה ָּתִמיד ְּבָכל־יֹום ְמַחֵּדׁש ּוְבטּובֹו ְּבַרֲחִמים יָה ָעֶלֽ ְוַלָּדִרים ֶרץ ָלָאֽ ַהֵּמִאיר

ֶל ַהֶּמֽ ׃ ִקְנָיֶנֽ  ֶרץ ָא֗ ָה֝ ה ָא֥ ֿלְ ָמֽ יָת ָעִׂש֑ ְּבָחְכָמ֣ה ֻּ֖כָּלם ְיָי֗ י ֲעֶׂש֨ ַמֽ ה־ַרּ֬בּו ָמֽ ְבֵראִׁשית:

ְּבַרֲחֶמי עֹוָלם ֵהי ֱא עֹוָלם: ִמימֹות ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ֹפָאר ְוַהֿמְ ֻׁשָּבח ַהֿמְ ֵמָאז ְלַבּדֹו רֹוָמם ַהֿמְ

ְּגדֹול ָּברּו ֵאל נּו: ַּבֲעֵדֽ ִמְׂשָּגב נּו ִיְׁשֵעֽ ָמֵגן ִמְׂשַּגֵּבנּו צּור ֻעֵּזֽנּו ֲאדֹון ָעֵלינּו ַרֵחם ָהַרִּבים

ִּפּנֹות ֻעּזֹו ְסִביבֹות ָנַתן ְמאֹורֹות ִלְׁשמֹו ָּכבֹוד ָיַצר טֹוב ַחָּמה ָזֳהֵרי ּוָפַעל ֵהִכין ֵּדָעה

ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ִּתְתָּבַר ּוְקֻדָׁשתֹו: ְּכבֹוד־ֵאל ִרים ְמַסּֿפְ ָּתִמיד ַׁשַּדי רֹוֲמֵמי ְקדֹוִׁשים ְצָבָאיו

112 עמ’ ְתבַָּרךְ ּתִ ָלה: ֶּסֽ ְיָפֲאֽרּו יָת ֶׁשָעִׂשֽ אֹור ְוַעל־ְמֽאֹוֵרי י ָיֶדֽ ַמֲעֵׂשי ַעל־ֶׁשַבח
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ִמימֹות ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ֹפָאר ְוַהֿמְ ֻׁשָּבח ַהֿמְ ֵמָאז ְלַבּדֹו רֹוָמם ַהּֿמְ ֶל ַהֶּמֽ קהל:

עֹוָלם:

נּו ִמְׂשַּגֵּבֽ צּור ֻעֵּזֽנּו ֲאדֹון ינּו ָעֵלֽ ַרֵחם ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ עֹוָלם ֵהי ֱא ש”ץ:

נּו: ַּבֲעֵדֽ ִמְׂשָּגב נּו ִיְׁשֵעֽ ָמֵגן

: ָּל ּֽדֹוֶמה ּוִמי ִּבְלֶּתֽ ֶאֶפס זּוָלֶתֽ ְוֵאין ֶּכֽ ְּכֶעֿרְ ֵאין קהל:

ְלַחֵּיי נּו ַמְלֵּכֽ ְ זּוָל ְוֵאין ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְּכֶעְרּֿכְ ֵאין ש”ץ:

ַהָּבא: ָהעֹוָלם

נּו מֹוִׁשיֵעֽ ְּל ּֽדֹוֶמה ְוֵאין יַח ַהָּמִׁשֽ ִלימֹות נּו ּגֹוֲאֵלֽ ִּבְלּֿתְ ֶפס ֶאֽ קהל:

ַהֵּמִתים: ִלְתִחַּית

ְנָׁשָמה: ָּכל ְּבִפי ּוְמֹבָר ָּברּו ַהַּמֲעִׂשים ָּכל ַעל ָאדֹון ֵאל ש”ץ:

אֹותֹו: סֹוֲבִבים ּוְתבּוָנה ַעת ַּדֽ עֹוָלם ָמֵלא ְוטּובֹו ָּגְדלֹו קהל:

ַהֶּמְרָּכָבה: ַעל ְּבָכבֹוד ְוֶנְהָּדר ֶדׁש ַהֹּקֽ ַחּיֹות ַעל ַהִּמְתָּגֶאה ש”ץ:

ְכבֹודֹו: ִלְפֵני ְוַרֲחִמים ֶסד ֶחֽ ִכְסאֹו ִלְפֵני ּוִמיׁשֹור ְזכּות קהל:

ּוְבַהְׂשֵּכל: ְּבִביָנה ַעת ְּבַדֽ ְיָצָרם ינּו ֵהֽ ֱא ֶׁשָּבָרא ְמאֹורֹות טֹוִבים ש”ץ:

ֵּתֵבל: ֶרב ְּבֶקֽ ִלים מֹוֿׁשְ ִלְהיֹות ָּבֶהם ָנַתן ּוְגבּוָרה ַח ֹּכֽ קהל:

ָהעֹוָלם: ְּבָכל ִזיָום ָנֶאה ַגּה ֹנֽ ּוְמִפיִקים ִזיו ְמֵלִאים ש”ץ:

קׂוֵניֶהם: ְרצֹון ְּבֵאיָמה עֹוִׂשים ְּבבֹוָאם ְוָׂשִׂשים ְּבֵצאָתם ְׂשֵמִחים קהל:

ַמְלכּותֹו: ְלֵזֶֽכר ְוִרָּנה ָצֳהָלה ִלְׁשמֹו ִנים ְ נֹו ְוָכבֹוד ְּפֵאר ש”ץ:

ָבָנה: ַהּֿלְ צּוַרת ְוִהְתִקין ָרָאה אֹור ַוִּיְזַרח ֶמׁש ַלֶּׁשֽ ָקָרא קהל:

ָמרֹום ְצָבא ָּכל לֹו ִנים ְ נֹו ַבח ֶׁשֽ ש”ץ:

ֶדׁש: ַהֹּקֽ ְוַחּיֹות ְואֹוַפִּנים ְׂשָרִפים ּוְגֻדָּלה ֶרת ִּתְפֶאֽ

ַעל ְוָיַׁשב ִנְתַעָּלה ִביִעי ַהּֿׁשְ ַּבּיֹום ַהַּמֲעִׂשים ִמָּכל ָׁשַבת ֲאֶׁשר ָלֵאל ש”ץ:

ֶזה ַהַּׁשָּבת: ְליֹום ָקָרא ֶנג ֹעֽ נּוָחה ַהּֿמְ ְליֹום ָעָטה ֶרת ִּתְפֶאֽ ְכבֹודֹו ִּכֵּסא

ִביִעי ַהּֿׁשְ ֶׁשַּלּיֹום ַבח ֶׁשֽ
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ִמְז֥מֹור ְואֹוֵמר: ַח ְמַׁשֵּבֽ ִביִעי ַהּֿׁשְ ְויֹום ְמַלאְכּתֹו: ִמָּכל ֵאל ַבת ָׁשֽ ֶׁשּבֹו קהל: צב תהלים

ְיָקר ַבח ֶׁשֽ ְיצּוָריו: ָּכל ָלֵאל ִויָבֲרכּו ְיָפֲארּו ְלִפיָכ ת׃ ַהַּׁשָּבֽ ְל֥יֹום יר ֗ ִׁש֝

ִּבְקֻדָּׁשתֹו ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו ְמנּוָחה ַהַּמְנִחיל ֹּכל יֹוֵצר ֶל ֶמֽ ְלֵאל נּו ִיּֿתְ ּוְגֻדָּלה

ֶדׁש: ֹקֽ ַׁשַּבת ְּביֹום

ְוַעל ַעל ִמַּמֽ ִים ַּבָּׁשַמֽ ִיְתָּפַאר נּו ַמְלֵּכֽ ְוִזְכֿרְ ִיְתַקַּדׁש ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ִׁשְמ ש”ץ:

אֹור ְמאֹוֵרי ְוַעל י ָיֶדֽ ַמֲעֵׂשה ַבח ֶׁשֽ ַעל נּו מֹוִׁשיֵעֽ ִּתְתָּבַר ַחת: ִמָּתֽ ֶרץ ָהָאֽ

ָלה: ֶּסֽ ְיָפֲאֽרּו יָת ֶׁשָעִׂשֽ

־ָלַעד ִׁשְמ ִיְׁשַּתַּבח ְקדֹוִׁשים: ּבֹוֵרא נּו ְוגֹוֲאֵלֽ נּו ַמְלֵּכֽ נּו צּוֵרֽ ִּתְתָּבַר ש”ץ:

עֹוָלם ְּברּום ִדים עֹוֿמְ ֻּכָּלם ְמָׁשֲרָתיו ַוֲאֶׁשר ְמָׁשֲרִתים יֹוֵצר נּו ַמְלֵּכֽ

ֻּכָּלם עֹוָלם: ֶל ּוֶמֽ ַחִּיים ִהים ֱא ִּדְבֵרי ְּבקֹול ַיַֽחד ְּבִיְרָאה ּוַמְׁשִמיִעים

ְרצֹון ּוְבִיְרָאה ְּבֵאיָמה ֹעִׂשים ְוֻכָּלם ִּגּבֹוִרים ֻּכָּלם ְּברּוִרים ֻּכָּלם ֲאהּוִבים

ּוְבִזְמָרה ְּבִׁשיָרה ּוְבָטֳהָרה ִּבְקֻדָּׁשה ֶאת־ִּפיֶהם ִחים ְ ּפֹו ְוֻכָּלם קׂוֵניֶהם:

– ּוַמְמִליִכים ּוַמְקִּדיִׁשים ּוַמֲעִריִצים ּוְמָפֲאִרים ִחים ּוְמַׁשּֿבְ ְּוְמָבֲרִכים

הּוא: ָקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ֶל ַהֶּמֽ ָהֵאל ֵׁשם ֶאת קהל:

ְרׁשּות ִנים ְ ְונֹו ִמֶּזה ֶזה ִים ָׁשַמֽ ַמְלכּות ֹעל ֲעֵליֶהם ִלים ְמַקּֿבְ ְוֻכָּלם ש”ץ:

ְקֻדָּׁשה ּוִבְנִעיָמה: ְּברּוָרה ְּבָׂשָפה ֽרּוַח ְּבַנַֽחת ָרם ְליֹוֿצְ ְלַהְקִּדיׁש ָלֶזה ֶזה

ְּבִיְרָאה: ִרים ְואֹוֿמְ עֹוִנים ְּכֶאָחד ֻּכָּלם

ְּכבֹוֽדֹו׃ ֶרץ ָכל־ָהָא֖ א ֹ֥ ְמל ְצָב֑אֹות ֣ ְיָי ָק֖דֹוׁש ָק֛דֹוׁש ָק֧דֹוׁש קהל: ו ישעיה

ְׂשָרִפים ְלֻעַּמת ִאים ִמְתַנּֿׂשְ ָּגדֹול ַעׁש ְּבַרֽ ֶדׁש ַהֹּקֽ ְוַחּיֹות ְוָהאֹוַפִּנים ש”ץ:

ִרים: ְואֹוֿמְ ִחים ְמַׁשּֿבְ ְלֻעָּמָתם

קֹוֽמֹו׃ ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי ָּב֥רּו קהל: ג יחזקאל

ְוֻתְׁשָּבחֹות רּו יֹאֵמֽ ְזִמירֹות ְוַקָּים ַחי ֵאל ֶל ְלֶמֽ נּו: ִיֵּתֽ ְנִעימֹות ָּברּו ְלֵאל

ַע זֹוֵרֽ ִמְלָחמֹות ַעל ַּבֽ ֲחָדׁשֹות ֹעֶׂשה ְּגבּורֹות ּפֹוֵעל ְלַבּדֹו הּוא ִּכי יעּו: ַיְׁשִמֽ

ַהִּנְפָלאֹות: ֲאדֹון ְתִהּלֹות נֹוָרא ְרפּואֹות ּבֹוֵרא ְיׁשּועֹות יַח ַמְצִמֽ ְצָדקֹות
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ֹעֵׂשה ְל֖ ָּכָאמּור: ְבֵראִׁשית: ַמֲעֵׂשה ָּתִמיד ְּבָכל־יֹום ְּבטּובֹו ַחֵּדׁש קלוַהֿמְ תהלים

ְוִנְזֶּכה ָּתִאיר ַעל־ִצּיֹון ָחָדׁש אֹור = ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ְּגֹדִל֑ים ים אֹוִר֣

אֹורֹות: ַהּֿמְ יֹוֵצר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְלאֹורֹו: ְמֵהָרה נּו ֻכָּלֽ

ינּו: ָעֵלֽ ְלָּת ָחַמֽ ִויֵתיָרה ְּגדֹוָלה ֶחְמָלה ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ֲאַהְבָּתֽ ַרָּבה ַאֲהָבה

ְּתָחֵּנֽנּו ֵּכן ַחִּיים ֻחֵּקי ֵדם ַלּֿמְ ַוּֿתְ ְב חּו ֶׁשָּבֿטְ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ַּבֲעבּור נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ְלָהִבין נּו ְּבִלֵּבֽ ְוֵתן ינּו ָעֵלֽ ַרֵחם ַרֵחם ַהֿמְ ָהַרֲחָמן ָאב ינּו ָאִבֽ נּו: ֵדֽ ּוְתַלּֿמְ

ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ּוְלַקֵּים ְוַלֲעׂשֹות ִלְׁשֹמר ּוְלַלֵּמד ִלְלֹמד ַע ִלְׁשֹמֽ ּוְלַהְׂשִּכיל

נּו ִלֵּבֽ ְוַדֵּבק ְּבתֹוָרֶתֽ ֵעיֵנֽינּו ְוָהֵאר 17 ְּבַאֲהָבה: ּתֹוָרֶתֽ ַתְלמּוד

ְלעֹוָלם ְולֹא־ֵנבֹוׁש ְׁשֶמֽ (ֶאת) ּוְלִיְרָאה ְלַאֲהָבה נּו ְלָבֵבֽ ְוַיֵחד י ְּבִמְצֹוֶתֽ

: ִּביׁשּוָעֶתֽ ָחה ְוִנְׂשֿמְ יָלה ָנִגֽ ְחנּו ָּבָטֽ ְוַהּנֹוָרא ַהָּגדֹול ָקְדֿׁשְ ְבֵׁשם ִּכי ָוֶעד:

נּו: ְלַאְרֵצֽ קֹוֲמִמּיּות נּו ְותֹוִליֵכֽ ֶרץ ָהָאֽ ַּכְנפֹות ֵמַאְרַּבע ְלָׁשלֹום נּו ַוֲהִביֵאֽ

נּו ְוֵקַרְבָּתֽ = ְוָלׁשֹון: ִמָּכל־ַעם ְרָּת ָבַחֽ נּו ּוָבֽ ָּתה ַאֽ ּפֹוֵעל־ְיׁשּועֹות ֵאל ִּכי

ַאָּתה ָּברּו ְּבַאֲהָבה: ְּוְלַיֶחְד ְל ְלהֹודֹות ֶּבֱאֶמת ָלה ֶסֽ ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ

ְּבַאֲהָבה: ִיְׂשָרֵאל ְּבַעּמֹו ַהּבֹוֵחר ְיָי

ֶנֱאָמן) ֶל ֶמֽ (ֵאל

ד׃ ֶאָחֽ ֥ ְיָי ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ְיָי ִיְׂשָרֵא֑ל ע וְׁשַמ֖ דברים

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּו בלחש:

ְוָה֞יּו ׃ ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ֖ ּוְבָכל־ַנְפֿׁשְ ֥ ְֿב ְּבָכל־ְלָבֽ ֶה֑י ֱא ֣ ְיָי ת ֵא֖ וְוָאַ֣הְבָּת֔ דברים

י ְלָבֶנ֔ ְוִׁשַּנְנָּת֣ם ׃ ַעל־ְלָבֶבֽ ַהּ֖יֹום ֛ ְמַצְו י ֹנִכ֧ ָאֽ ר ֲאֶׁש֨ ֶּלה ָהֵא֗ ים ָבִר֣ ַהּֿדְ

׃ ּוְבקּוֶמֽ ֖ ּֽוְבָׁשְכּֿבְ ֶר ַבֶּד֔ ֣ ּוְבֶלְכּֿתְ ֙ ְּבֵביֶת֨ ֤ ְּבִׁשְבּֿתְ ָּב֑ם ְוִדַּבְרָּת֖

ַעל־ְמֻז֥זֹות ּוְכַתְבָּת֛ם ׃ ֵעיֶנֽי ין ֵּב֥ ת ָטֹפ֖ ְלֹטֽ ְוָה֥יּו ַעל־ָיֶד֑ ְל֖אֹות ם ּוְקַׁשְרָּת֥

׃ י ּוִבְׁשָעֶרֽ ֵּביֶת֖

ַהּ֑יֹום ֶאְתֶכ֖ם ְמַצֶּו֥ה י ֹנִכ֛ ָאֽ ֲאֶׁש֧ר י ַת֔ ֶאל־ִמְצ עּו֙ ִּתְׁשֿמְ ַע ִאם־ָׁשֹמ֤ יאְוָהָי֗ה דברים

י ְוָנַֽתִּת֧ ם׃ ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ם ּוְלָעְב֔דֹו ֵהיֶכם֙ ֽ ֱא ֤ ֶאת־ְיָי ה ֲהָב֞ ְלַאֽ

ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ִלֵּבֽ ְוַדֵּבק י ְּבִמְצֹוֶתֽ ֵעיֵנֽינּו ָהֵאר : נ”א 17
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׃ ְוִיְצָהֶרֽ ֥ ְוִתיֽרְׁש ְדָגֶנ֔ ַסְפָּת֣ ְוָאֽ ּוַמְל֑קֹוׁש יֹוֶר֣ה ְּבִעּ֖תֹו ר־ַאְרְצֶכ֛ם ְמַטֽ

ה ֶּפן־ִיְפֶּת֖ ם ָלֶכ֔ ֣רּו ֿמְ ִהָׁשֽ ְעָּת׃ ְוָׂשָבֽ ַכְלָּת֖ ְוָאֽ ִלְבֶהְמֶּת֑ ֖ ְד ְּבָׂשֽ ֵעֶׂ֥שב י ְוָנַֽתִּת֛

ה ְוָחָר֨ ם׃ ָלֶהֽ ם ֲחִויֶת֖ ְוִהְׁשַּתֽ ים ֲאֵחִר֔ ים ִה֣ ֱא ֲעַבְדֶּתם֙ ַוֽ ם ְוַסְרֶּת֗ ְלַבְבֶכ֑ם

ן ִתֵּת֖ א ֹ֥ ל ה ְוָהֲ֣אָדָמ֔ ר ָמָט֔ ְהֶי֣ה ְולֹא־ִיֽ ִים֙ ֶאת־ַהָּׁשַמ֨ ְוָעַצ֤ר ם ָּבֶכ֗ ַאף־ְיָי֜

ם׃ ָלֶכֽ ן ֹנֵת֥ ֖ ְיָי ר ֲאֶׁש֥ ה ַהֹּטָב֔ ָהָאֶ֣רץ ֙ ֵמַעל ה ְמֵהָר֗ ֲאַבְדֶּת֣ם ַוֽ ֶאת־ְיבּוָלּ֑ה

ְלאֹות֙ ֹאָת֤ם ם ּוְקַׁשְרֶּת֨ ֶכ֑ם ְוַעל־ַנְפֿׁשְ ְלַבְבֶכ֖ם ַעל ֶּלה ֵא֔ י ֶאת־ְּדָבַר֣ ְוַׂשְמֶּתם֙

ְלַדֵּב֣ר ֶאת־ְּבֵניֶכ֖ם ֹאָת֛ם ם ְוִלַּמְדֶּת֥ ם׃ יֵניֶכֽ ֵעֽ ין ֵּב֥ ת ְלֽטֹוָטֹפ֖ ְוָה֥יּו ם ַעל־ֶיְדֶכ֔

ּוְכַתְבָּת֛ם ׃ ּוְבקּוֶמֽ ֖ ּֽוְבָׁשְכּֿבְ ֶר ַבֶּד֔ ֣ ּוְבֶלְכּֿתְ ֙ ְּבֵביֶת֨ ֤ ְּבִׁשְבּֿתְ ָּב֑ם

ַע֚ל ם ְבֵניֶכ֔ ִויֵמ֣י ְיֵמיֶכם֙ ִיְרּ֤בּו ַען ְלַמ֨ ׃ י ּוִבְׁשָעֶרֽ ֵּביֶת֖ ַעל־ְמזּו֥זֹות

ֶרץ׃ ַעל־ָהָאֽ ִים ַהָּׁשַמ֖ י ִּכיֵמ֥ ָלֶה֑ם ָלֵת֣ת ֵתיֶכ֖ם ֲאֹבֽ ַלֽ ֛ ְיָי ִנְׁשַּב֧ע ר ֲאֶׁש֨ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ

ְוָעׂ֨שּו ם ֲאֵלֶה֔ ַמְרָּת֣ ְוָאֽ ֙ ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵנ֤י ר ַּדֵּב֞ ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ֹ֥אֶמר ַוּי טו במדבר

יל ְּפִת֥ ַהָּכָנ֖ ף ת ַעל־ִציִצ֥ ֛נּו ְ ְוָנֽ ֹרָת֑ם ְלֹדֽ ם ִבְגֵדיֶה֖ י ַעל־ַּכְנֵפ֥ ת ִציִצ֛ ם ָלֶה֥

ְיָי֔ ת ֣ ֶאת־ָּכל־ִמְצ ּוְזַכְרֶּתם֙ ֹא֗תֹו ּוְרִאיֶת֣ם ְלִציִצת֒ ָלֶכ֘ם ְוָהָי֣ה ֶלת׃ ְּתֵכֽ

ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ ם יֵניֶכ֔ ֵעֽ י ֲחֵר֣ ְוַאֽ ְלַבְבֶכם֙ י ֲחֵר֤ ַאֽ א־ָת֜תּורּו ֹֽ֨ ְול ֹאָת֑ם ם ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ

ים ְקֹדִׁש֖ ם ְהִייֶת֥ ִוֽ ָת֑י ָּכל־ִמְצ ֶאת ם ַוֲֽעִׂשיֶת֖ ֔רּו ִּתְזּֿכְ ְלַמַ֣ען ם׃ ֲחֵריֶהֽ ַאֽ ֹזִנ֖ים

ְה֥יֹות ִלֽ ִים ִמְצַר֔ ֵמֶאֶ֣רץ ֶאְתֶכם֙ הֹוֵצ֤אִתי ר ֲאֶׁש֨ ם ֵהיֶכ֗ ֽ ֱא ֣ ְיָי י ֲאִנ֞ ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֵלא

ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֱא ֥ ְיָי י ֲאִנ֖ ִהים ֱא ֵלֽ ָלֶכ֖ם

רם: בקול ”אמת” אומר הש”ץ

: ”זולת” שאומרים בשבת

ְוַקָּים ְוָנכֹון ְוַיִּציב ֱאֶמת

ְוָיֶפה ְוטֹוב ְוֶנֱאָמן ְוָיָׁשר

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ַעל ַהֶּזה ַהָּדָבר

ְוַעל ָּבֵנֽינּו ַעל ְוָעֵלינּו

ּדֹורֹות ָּכל ְוַעל ינּו ּדֹורֹוֵתֽ

: י ֲעָבֶדֽ ִיְׂשָרֵאל ֶזֽ ַרע

ְוֶנֱאָמן ְוָיָׁשר ְוַקָּים ְוָנכֹון ְוַיִּציב ֱאֶמת

ְונֹוָרא ְוָנִעים ְוֶנְחָמד ְוָחִביב ְוָאהּוב

ְוָיֶפה ְוטֹוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻתָּקן ְוַאִּדיר

ֱאֶמת ָוֶעד: ְלעֹוָלם ינּו ָעֵלֽ ַהֶּזה ַהָּדָבר

ָמֵגן ַיֲעֹקב צּור נּו ַמְלֵּכֽ עֹוָלם ֵהי ֱא

ַקָּים ּוְׁשמֹו ַקָּים הּוא ָודֹור ְלדֹור נּו: ִיְׁשֵעֽ

ָלַעד ֶוֱאמּוָנתֹו ּוַמְלכּותֹו ָנכֹון ְוִכְסאֹו
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ְוַעל ָהִראׁשֹוִנים ַעל

ָוֶעד ְלעֹוָלם ָהַאֲחרֹוִנים

ֱאֶמת ַיֲעבֹור: ְולֹא ֹחק

ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי הּוא ֶׁשַאָּתה

ְלעֹוָלם ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא

נּו ַמְלֵּכֽ הּוא ַאָּתה ָוֶעד:

ַען ְלַמֽ ָּתה ַאֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֶל ֶמֽ

ְלָּת ְּכָגַאֽ נּו ְלָגֳאֵלֽ ַמֵהר ִׁשְמ

ֵמעֹוָלם ֱאֶמת ינּו: ֲאבֹוֵתֽ ֶאת

ִנְקָרא ינּו ָעֵלֽ ַהָּגדֹול ִׁשְמ

עֹוד ִהים ֱא ֵאין ְּבַאֲהָבה

: זּוָלֶתֽ

ֶנֱאָמִנים ְוַקָּיִמים ָחִיים ּוְדָבָריו ַקָּיֶֽמת:

עֹוָלִמים: ֵמי ּוְלעֹוֿלְ ָלַעד ְוֶנֱחָמִדים

ַעל־ָּבֵנֽינּו ינּו ְוָעֵלֽ ינּו ַעל־ֲאבֹוֵתֽ =

ֶזֽ ַרע ָּכל־ּדֹורֹות ְוַעל ינּו ְוַעל־ּדֹורֹוֵתֽ

: י ֲעָבֶדֽ ִיְׂשָרֵאל

ָּדָבר ְוַעל־ָהַאֲחרֹוִנים ַעל־ָהִראׁשֹוִנים

ֶוֱאמּוָנה ֱאֶמת ָוֶעד ְלעֹוָלם ְוַקָּים טֹוב

ְיָי הּוא ֶׁשַאָּתה ֱאֶמת ַיֲעבֹור: ְולֹא ֹחק

ֶל ֶמֽ נּו ַמְלֵּכֽ = ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

נּו ֵרֽ יֹוֿצְ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ּגֹוֵאל נּו ּגֹוֲאֵלֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ

ֵמעֹוָלם נּו ּוַמִּציֵלֽ נּו ּפֹוֵדֽ נּו ְיׁשּוָעֵתֽ צּור

: זּוָלֶתֽ עֹוד ִהים ֱא ֵאין ְׁשֶמֽ

ַאֲחֵריֶהם ִלְבֵניֶהם יַע ּומֹוִׁשֽ ָמֵגן ֵמעֹוָלם הּוא ַאָּתה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֶעְזַרת

ַעד־ַאְפֵסי ְ ְוִצְדָק י ּוִמְׁשָּפֶטֽ מֹוָׁשֶבֽ עֹוָלם ְּברּום ָודֹור: ְּבָכל־ּדֹור

ַעל־ִלּבֹו: ָיִׂשים ּוְדָבֿרְ ְ ְותֹוָר י ְלִמְצֹוֶתֽ ֶׁשִּיְׁשַמע ִאיׁש ַאְׁשֵרי ֶרץ: ָאֽ

ַאָּתה ֱאֶמת ִריָבם: ָלִריב ִּגּבֹור ֶל ּוֶמֽ ְלַעֶּמֽ ָאדֹון הּוא ַאָּתה ֱאֶמת

יַע: ּומֹוִׁשֽ ּגֹוֵאל ֶל ֶמֽ נּו ָלֽ ֵאין י ּוִמַּבְלָעֶדֽ ַאֲחרֹון הּוא ְוַאָּתה ִראׁשֹון הּוא

ָּכל־ְּבכֹוֵריֶהם נּו: ְּפִדיָתֽ ֲעָבִדים ּוִמֵּבית ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ְּגַאְלָּתֽ ִים ִמִּמְצַרֽ

ְרָּת ֶהֱעַבֽ ִויִדיִדים ְעָּת ִטַּבֽ ְוֵזִדים ְעָּת ָּבַקֽ ְוַים־סּוף ְלָּת ָּגַאֽ ּוְבכֹוֿרְ ְגָּת ָהַרֽ

ֲאהּוִבים חּו ִׁשּֿבְ ַעל־זֹאת ר׃ נֹוָתֽ א ֹ֣ ל ם ֶה֗ ֵמ֝ ד ֶאָח֥ ֵריֶה֑ם ָצֽ ִים קוַוְיַכּסּו־ַמ֥ תהלים

ְוהֹוָדאֹות ְּבָרכֹות 18ְוֻתְׁשָּבחֹות ִׁשירֹות ְזִמירֹות ְיִדיִדים נּו ְ ְוָנ ֵאל ְורֹוֲממּו

ְׁשָפִלים יַּה ּוַמְגִּבֽ ֵּגִאים ַמְׁשִּפיל ְונֹוָרא ָּגדֹול ָרם־ְוִנָּׂשא ַחי־ְוַקָּים ֵאל ְלֶמֶל

ָעם ַׁשּֿוְ ְּבֵעת ְלַעּמֹו ְועֹוֶנה ַּדִּלים ְועֹוֵזר ֲעָנִוים ּופֹוֶדה ֲאִסיִרים מֹוִציא

ּוְבֵני ֹמֶׁשה : ּוְמֹבָר הּוא ָּברּו ֶעְליֹון ְלֵאל ְּתִהּלֹות = כאן) (עומדים ֵאָליו:

ֻכָּלם: רּו ְוָאֿמְ ַרָּבה ְּבִׂשְמָחה ִׁשיָרה ָענּו ְל ִיְׂשָרֵאל

ְוִתְׁשָּבחֹות נ”א: 18
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ֵׂשה ֹע֥ ת ֖ ְתִה א נֹוָר֥ ֶדׁש ַּבֹּק֑ ֶנְאָּד֣ר ָכה ָּכֹמ֖ י ִמ֥ ְיָי֔ ֵאִלם֙ ָּבֽ ָכה י־ָכֹמ֤ ִמֽ קהל: טו שמות

ֶלא׃ ֶפֽ

הֹודּו ֻּכָּלם ַיַֽחד ַהָּים ַעל־ְׂשַפת ְלִׁשְמ ְגאּוִלים חּו ִׁשּֿבְ ֲחָדָׁשה ִׁשיָרה ש”ץ:

רּו: ְוָאֿמְ יכּו ְוִהְמִלֽ

ד׃ ָוֶעֽ ְלֹעָל֥ם ֖ ִיְמ ֥ ְיָי קהל: טו שמות

ְוִיְׂשָרֵאל: ְיהּוָדה ֽ ִכְנֻאֿמֶ ּוְפֵדה ִיְׂשָרֵאל ְּבֶעְזַרת ֽקּוָמה ִיְׂשָרֵאל צּור =

ִיְׂשָרֵאל: ָּגַאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו

211 בעמוד טוב ביום לרגל תפילה

J העמידה תפילת j

׃ ְּתִהָּלֶתֽ יד ַיִּג֥ י ּוִ֝פ֗ ִּתְפָּת֑ח ְׂשָפַת֣י ֲאֹ֭דָני נא תהלים

ִיְצָחק ֵהי ֱא ַאְבָרָהם ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֲחָסִדים ּגֹוֵמל ֶעְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל ַיֲעֹקב ֵהי ֵוא

ַען ְלַמֽ ְבֵניֶהם ִלְבֵני גֹוֵאל ּוֵמִביא ָאבֹות ַחְסֵדי ְוזֹוֵכר ַהֹּכל ְוקֹוֵנה טֹוִבים

ְּבַאֲהָבה: ְׁשמֹו

ְלַמַעְנ ַהַחִּיים ְּבֵסֶפר נּו ְוָכְתֵבֽ ַּבַחִּיים ָחֵפץ ֶל ֶמֽ ְלַחִּיים נּו ָזְכֵרֽ בשבתשובה:

ַחִּיים: ִהים ֱא

ַאְבָרָהם: ָמֵגן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוָמֵגן: יַע ּומֹוִׁשֽ עֹוֵזר ֶל ֶמֽ

יַע: ְלהֹוִׁשֽ ַרב ַאָּתה ֵמִתים ְמַחֵּיה ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ִּגּבֹור ַאָּתה

אומרים: פסח של א’ יום מוסף עד עצרת שמיני של ממוסף

ַהּגֶׁשם ּומֹוִריד ָהֽרּוַח ַמִּׁשיב
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נֹוְֿפִלים סֹוֵמ ַרִּבים ְּבַרֲחִמים ֵמִתים ְמַחֵּיה ֶסד ְּבֶחֽ ַחִּיים ְמַכְלֵּכל

ָכֽמֹו ִמי ָעָפר: ִליֵׁשֵני ֱאמּוָנתֹו ּוְמַקֵּים ֲאסּוִרים ּוַמִּתיר חֹוִלים ְורֹוֵפא

ְיׁשּוָעה: יַח ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ֶל ֶמֽ ָּל ּֽדֹוֶמה ּוִמי ְּגבּורֹות ַעל ַּבֽ

ְּבַרֲחִמים: ְלַחִּיים ְיצּוָריו זֹוֵכר ָהַרֲחִמים ַאב ָכֽמֹו ִמי שובה: בשבת

ַהֵּמִתים: ְמַחֵּיה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֵמִתים: ְלַהֲחיֹות ַאָּתה ְוֶנֱאָמן

G קדושה e

ַּכָּכתּוב ָמרֹום ִּבְׁשֵמי אֹותֹו ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים ְּכֵׁשם ָּבעֹוָלם ִׁשְמ ֶאת ְנַקֵּדׁש

ר ְוָאַמ֔ ֶאל־ֶזה֙ ֶז֤ה א ָקָר֨ ְנִביֶא ַיד ַעל

ש”ץ:

ְּכבֹוֽדֹו׃ ֶרץ ָכל־ָהָא֖ א ֹ֥ ְמל ְצָב֑אֹות ֣ ְיָי ָק֖דֹוׁש ָק֛דֹוׁש ָק֧דֹוׁש וש”ץ: קהל

ְלֻעַּמת ִאים ִמְתַנּֿׂשְ קֹול ַמְׁשִמיִעים ְוָחָזק ַאִּדיר ָּגדֹול ַעׁש ְּבקֹול־ַרֽ ָאז

רּו: יֹאֵמֽ ָּברּו ְלֻעָּמָתם ְׂשָרִפים

ש”ץ:

קֹוֽמֹו׃ ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי ָּב֥רּו וש”ץ: קהל

ָמַתי : ָל ֲאַנְֽחנּו ְמַחִּכים ִּכי ינּו ָעֵלֽ ְוִתְמ יַע תֹוִפֽ נּו ַמְלֵּכֽ קֹוְמ ִמּֿמְ

ְוִתְתַקַּדׁש ִּתְתַּגַּדל ִּתְׁשּכֹון: ָוֶעד ְלֹעָלם ינּו ְּבָיֵמֽ ְּבָקרֹוב ְּבִצּיֹון ִּתְמ

יָנה ִתְרֶאֽ ְוֵעיֵנֽינּו ְנָצִחים: ּוְלֵנַֽצח ָודֹור ְלדֹור ִעיֿרְ ִים ְירּוָׁשַלֽ ְּבתֹו

: ִצְדֶקֽ יַח ְמִׁשֽ ָּדִוד ְיֵדי ַעל ֻעֶּז ְּבִׁשיֵרי ָהָאמּור ַּכָּדָבר ְ ַמְלכּו

ש”ץ:

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ר ָוֹ֝ד֗ ר ְלֹד֥ ִצּ֭יֹון ַהִ֣י ֱא ם עֹוָל֗ ְלֽ ְיָי֨ ֤ ִיְמ וש”ץ: קהל

ינּו ֵהֽ ֱא ְוִׁשְבֲח ַנְקִּדיׁש ְ ְקֻדָּׁש ְנָצִחים ּוְלֵנַצח ָּגְדֶל ַנִּגיד ָודֹור ְלדֹור

ָּברּו ָּתה: ַאֽ ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֶמֶל ֵאל ִּכי ָוֶעד ְלעֹוָלם ָימּוׁש לֹא ִמִּפינּו

מֹשֶׁה... יִשְׂמַח ַהָּקדֹוׁש: ( ֶל ַהֶּמֽ שובה: בשבת ) ָהֵאל ְיָי ַאָּתה

ש”ץ:

ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶּסֽ ְיַהֲללּו יֹום ְּבָכל ּוְקדֹוִׁשים ָקדֹוׁש ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש ַאָּתה

ַהָּקדֹוׁש: ( ֶל ַהֶּמֽ שובה: בשבת *) *ָהֵאל ְיָי

ִּתְפֶאֶרת ְּכִליל ּלֹו: ָקָראָת ֶנֶאָמן ֶעֶבד ִּכי ֶחְלקֹו ַנת ְּבַמּֿתְ ֹמֶׁשה ִיְׂשַמח

ְּבָידֹו הֹוִריד ֲאָבִנים ֻלֹחת ּוְׁשֵני ִסיַני: ַהר ַעל ְלָפֶני ְּבָעְמדֹו ָנַתָּת ְּברֹאׁשֹו

: ְּבתֹוָרֶת ָּכתּוב ְוֵכן ַׁשָּבת ְׁשִמיַרת ָּבֶהם ְוָכתּוב
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ית ְּבִר֥ ם ֹרָת֖ ְלֹדֽ ֶאת־ַהַּׁשָּב֛ת ֲעׂ֧שֹות ַלֽ ֶאת־ַהַּׁשָּב֑ת ל ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ ְמ֥רּו ְוָׁשֽ לט שמות

֙ ְיָי ָעָׂש֤ה ים ָיִמ֗ ִּכי־ֵׁשֶׁ֣שת ְלֹעָל֑ם וא ִה֖ ֥אֹות ל ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י ּוֵבין֙ י ֵּביִנ֗ ם: עֹוָלֽ

ׁש׃ ַוִּיָּנַפֽ ת ָׁשַב֖ י ִביִע֔ ַהּֿׁשְ ּוַבּיֹום֙ ֶרץ ְוֶאת־ָהָא֔ ֶאת־ַהָּׁשַמִ֣ים

ְלעֹוְֿבֵדי ַמְלֵּכנּו ִהְנַחְלּתֹו ְולֹא ָהֲאָרצֹות ְלגֹוֵיי ֵהינּו ֱא ְיָי ְנַתּתֹו ְולֹא

ְנַתּתֹו ַעּֿמְ ְלִיְׂשָרֵאל ִּכי ֲעֵרִלים: נּו ִיְׁשּֿכְ לֹא ִּבְמנּוָחתֹו ְוַגם ְפִסיִלים

עּו ִיְׂשּֿבְ ֻּכָּלם ְׁשִביִעי ֵׁשי ְמַקּֿדְ ַעם ָּבָחְרָּת: ָּבם ֲאֶׁשר ַיֲעֹקב ְלֶזַרע ְּבַאֲהָבה

ָקָראָת אֹותֹו ָיִמים ֶחְמַּדת ְוִקַּדְׁשּתֹו ּבֹו ָרִציָת ִביִעי ּוַבּֿׁשְ : ִמּטּוֶב גּו ְוִיְתַעּֿנְ

ְבֵראִׁשית: ְלַמֲעֵׂשה ֵזֶכר

ֶחְלֵקנּו ְוֵתן ְּבִמְצֹוֶתי ֵׁשנּו ַקּֿדְ ִבְמנּוָחֵתנּו ְרֵצה ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵוא ֵהינּו ֱא

ֶּבֱאֶמת: ְלָעְבּֿדְ ִלֵּבנּו ְוַטֵהר ִּביׁשּוָעֶת ֵחנּו ְוַׂשּֿמְ ִמּטּוֶב ֵענּו ַׂשּֿבְ ְּבתֹוָרֶת

ִיְׂשָרֵאל ְב חּו ְוִיְׂשֿמְ ָקְדֶׁש ַׁשַּבת ּוְבָרצֹון ְּבַאֲהָבה ֵהינּו ֱא ְיָי ְוַהְנִחיֵלנּו

ַהַּׁשָּבת: ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ְׁשֶמֽ אֹוֲהֵבי

ִלְדִביר ָהֲעבֹוָדה ְוָהֵׁשב ּוִבְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְּבַעּֿמְ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְרֵצה

ּוְתִהי ְּבָרצֹון ְתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ְמֵהָרה ּוְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְוִאֵּׁשי : ֵּביֶתֽ

: ַעֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹוַדת ָּתִמיד ְלָרצֹון

המועד: וחול חודש בראש

ְוִיָּזֵכר ְוִיָּפֵקד ְוִיָּׁשַמע ְוֵיָרֶצה ְוֵיָרֶאה ְוַיִּגיַע ְוָיבֹא ַיֲעֶלה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא
ִם ְירּוָׁשַלֽ ְוִזְכרֹון ַעְבֶּדֽ ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ְוִזְכרֹון ינּו ֲאבֹוֵתֽ ְוִזְכרֹון ּוִפְקּדֹוֵנֽנּו ִזְכרֹוֵנֽנּו

ּוְלֵחן ּוְלטֹוָבה ִלְפֵליָטה ְלָפֶני ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ָּכל ְוִזְכרֹון ָקְדֶׁשֽ ִעיר

ְּביֹום ּוְלָׁשלֹום ּוְלַחִּיים ּוְלַרֲחִמים ֶסד ּוְלֶחֽ

ַהֻּסּכֹות ַחג ַהַּמצֹות ַחג ֶדׁש ַהֹחֽ רֹאׁש

ְלַחִּיים בֹו נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִלְבָרָכה בֹו נּו ּוָפְקֵדֽ ְלטֹוָבה ּבֹו ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ּנּו ָזְכֵרֽ ַהֶּזה

ִּכי ֵעיֵנֽינּו י ֵאֶלֽ ִּכי נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ָעֵלֽ ְוַרֵחם ְוָחֵּננּו חּוס ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָעה ּוִבְדַבר

ָּתה: ַאֽ ְוַרחּום ַחּנּון ֶל ֶמֽ ֵאל
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ְׁשִכיָנתֹו ַהַּמֲחִזיר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְּבַרֲחִמים: ְלִצּיֹון ְּבׁשּוְֿב ֵעיֵנֽינּו ְוֶתֱחֶזֽיָנה

ְלִצּיֹון:

דרבנן: מודים הש”ץ– בחזרת

ְיָי הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ְּבֵראִׁשית: יֹוֵצר נּו ֵרֽ יֹוֿצְ ָּבָׂשר ָכל

ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ְוהֹוָדאֹות ְּבָרכֹות

נּו: ְוִקַּיְמָּתֽ נּו ֶׁשֶהֱחִייָתֽ ַעל ְוַהָּקדֹוׁש

ְוֶתֱאסֹוף נּו ֵמֽ ּוְתַקּֿיְ ְּתַחֵּיֽנּו ֵּכן

ִלְׁשֹמר ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצֹרת ינּו ָּגֻלּיֹוֵתֽ

ּוְלָעְבּֿדְ ְרֹצֶנֽ  ְוַלֲעׂשֹות י ֻחֶּקֽ

ָל מֹוִדים נּו ֶׁשָאֽ ַעל ָׁשֵלם ְּבֵלָבב

ַההֹוָדאֹות: ֵאל ָּברּו

הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָמֵגן ַחֵּיֽינּו צּור ָוֶעד ְלעֹוָלם

ָודֹור: ְלדֹור הּוא ַאָּתה נּו ִיְׁשֵעֽ

ַעל ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר ְּל נֹוֶדה

ְוַעל ְּבָיֶדֽ סּוִרים ַהּֿמְ ַחֵּיֽינּו

ְוַעל ָל קּודֹות ַהּֿפְ ינּו ִנְׁשמֹוֵתֽ

ְוַעל נּו ִעָּמֽ יֹום ָכל ֶׁשּֿבְ י ִנֶּסֽ

ֵעת ָכל ֶׁשּֿבְ י ְוטֹובֹוֶתֽ י אֹוֶתֽ ִנְפֿלְ

ִּכי ַהּטֹוב ִים: ְוָצֳהָרֽ ֶקר ָוֹבֽ ֶרב ֶעֽ

לֹא ִּכי ַרֵחם ְוַהֿמְ י ַרֲחֶמֽ ָכלּו לֹא

: ָל ינּו ִקִוֽ ֵמעֹוָלם י ֲחָסֶדֽ ּמּו ַתֽ

ַהִּמְלָחמֹות ְוַעל ׁשּועֹות ַהּֿתְ ְוַעל בּורֹות ַהּֿגְ ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהִּנִּסים ַעל בחנוכה:

ֹּכֵהן יֹוָחָנן ֶּבן ַמִּתְתָיֽהּו ִּביֵמי ַהֶּזה: ַמן ַּבּֿזְ ָהֵהם ַּבָּיִמים ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ יָת ֶׁשָעִׂשֽ

ְלַהְׁשִּכיָחם ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ַעל ָׁשָעה ָהֿרְ ָיָון ַמְלכּות ָדה ְּכֶׁשָעֿמְ ּוָבָניו ַחְׁשֹמַני ָּגדֹול

ְּבֵעת ָלֶהם ְדָּת ָעַמֽ ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ ְוַאָּתה :   ְרצֹוֶנֽ ֵמֻחֵּקי ּוְלַהֲעִביָרם ּתֹוָרֶתֽ

ְּבַיד ִּגּבֹוִרים ְרָּת ָמַסֽ ִנְקָמָתם: ֶאת ְמָּת ָנַקֽ ִּדיָנם ֶאת ְנָּת ַּדֽ ִריָבם ֶאת ְבָּת ַרֽ ָצָרָתם

ְוֵזִדים ַצִּדיִקים ְּבַיד ּוְרָׁשִעים ְטהֹוִרים ְּבַיד ּוְטֵמִאים ְמַעִּטים ְּבַיד ְוַרִּבים ַחָּלִׁשים

ִיְׂשָרֵאל ּוְלַעּֿמְ ְּבעֹוָלֶמֽ ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֵׁשם יָת ָעִׂשֽ ּוְל : תֹוָרֶתֽ ֵקי עֹוֿסְ ְּבַיד

ֵּביֶתֽ ִלְדִביר ָבֶנֽי אּו ָּבֽ ַּכ ַחר ְוַאֽ ַהֶּזה: ְּכַהּיֹום ּוֻפְרָקן ְגדֹוָלה ְּתׁשּוָעה יָת ָעִׂשֽ

ְוָקְֿבעּו ֶׁשֽ ָקּֿדְ ְּבַחְצרֹות ֵנרֹות יקּו ְוִהְדִלֽ ִמְקָּדֶׁשֽ ֶאת ְוִטֲהרּו ֵהיָכֶלֽ ֶאת ּוִפּנּו

ַהָּגדֹול: ְלִׁשְמ ְלַהֵּלל ְלהֹודֹות ּלּו ֵאֽ ֲחֻנָּכה ְיֵמי ְׁשמֹוַנת

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָּתִמיד נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ְוִיְתרֹוַמם ִיְתָּבַר ֻּכָּלם ְוַעל
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: ְבִריֶתֽ ְּבֵני טֹוִבים ְלַחִּיים ּוְכתֹוב שובה: בשבת

נּו ְוֶעְזָרֵתֽ נּו ְיׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל ֶּבֱאֶמת ִׁשְמ ֶאת ִויַהֲללּו ָלה ֶּסֽ יֹוֽדּו ַהַחִּיים ְוָכל

ְלהֹודֹות: ָנֶאה ּוְל ִׁשְמ ַהּטֹוב ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶסֽ

הקהל: את מברכים הם כוהנים, יש אם ישראל בארץ הש”ץ בחזרת

אחד: כהן רק כשיש זה פרק מדלגים

תּוָבה ַהּֿכְ ַּבּתֹוָרה ֶׁשת ֻׁשֶּלֽ ַהֿמְ ָרָכה ַּבּֿבְ נּו ָּבֲרֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ש”ץ:

ֹּכֲהִנים, ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִמִּפי ָהֲאמּוָרה ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל

ָּכָאמּור: ְקדֹוֶׁשֽ ַעם וקהל: ש”ץ

ַאֲהֹרן ֶׁשל ִּבְקֻדָּׁשתֹו נּו ִקְּדָׁשֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו כהנים:

ְּבַאֲהָבה: ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ֶאת ְלָבֵר ְוִצָּוֽנּו

יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨ ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ ְיָבֽ ו במדבר

ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨

ינּו ָעֵלֽ ֶּׁשָּגַזֽ ְרָּת ַמה ינּו ָעִׂשֽ ָהעֹוָלם ִרּבֹון כהנים:

נּו: ִהְבַטְחָּתֽ ַּכֲאֶׁשר נּו ִעָּמֽ ֲעֵׂשה ַאָּתה ַאף

ּוָבֵר֤ ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֗ ֜ ָקְדְׁש ִמְּמ֨עֹון יָפה֩ ַהְׁשִק֩

ר ֲאֶׁש֥ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ ְוֵאת֙ ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֔ ֙ ת־ַעְּמ ֶאֽ

ֶאֶ֛רץ ינּו ֲאֹבֵת֔ ַלֽ ֙ ְעָּת ִנְׁשַּב֨ ֲאֶׁש֤ר ַּכֽ ָל֑נּו ָּתה ָנַת֖

ׁש׃ ּוְדָבֽ ָחָל֖ב ת ָזַב֥

ׁשֹוֵכן ַּבָּמרֹום ַאִּדיר קהל:

ְוִׁשְמ ָׁשלֹום ַאָּתה ִּבְגבּוָרה

ֶׁשָּתִׂשים ָרצֹון ְיִהי ָׁשלֹום:

ֵּבית ַעְּמ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ

ּוְבָרָכה ַחִּיים ִיְׂשָרֵאל

ָׁשלֹום: ֶרת ְלִמְׁשֶמֽ

כהנים: אין עם בא”י או בחו”ל הש”ץ בחזרת

ְיֵדי ַעל ַהְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה ֶׁשת ַהְמֻׁשֶּלֽ ָרָכה ַּבּֿבְ נּו ָּבֲרֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ָּכָאמּור: ְקדֹוֶׁשֽ ַעם ֹּכֲהִנים ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִמִּפי ָהֲאמּוָרה ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ ְיָבֽ

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨
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ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַרֲחִמים ֶסד ָוֶחֽ ֵחן ּוְבָרָכה טֹוָבה ָׁשלֹום ִׂשים

נּו ָלֽ ָּת ָנַתֽ ָּפֶנֽי ְבאֹור ִּכי ָּפֶנֽי ְּבאֹור ְּכֶאָחד נּו ֻּכָּלֽ ינּו ָאִבֽ נּו ָּבֲרֵכֽ : ַעֶּמֽ

ְוַחִּיים ְוַרֲחִמים ּוְבָרָכה ּוְצָדָקה ֶסד ֶחֽ ְוַאֲהַבת ַחִּיים ּתֹוַרת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָׁשָעה ּוְבָכל ֵעת ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ֶאת ְלָבֵר ְּבֵעיֶנֽי ְוטֹוב ְוָׁשלֹום:

: ִּבְׁשלֹוֶמֽ
ּוַפְרָנָסה ְוָׁשלֹום ְּבָרָכה ַחִּיים ֶפר ְּבֵסֽ שובה: בשבת

ֵּבית ַעּֿמְ ְוָכל נּו ָאֽ ְלָפֶנֽי ְוִנָּכֵתב ִנָּזֵכר טֹוָבה

עֹוֵׂשה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוְלָׁשלֹום: ְלַחִּיים ִיְׂשָרֵאל

ַהָּׁשלֹום:

ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַעּמֹו ֶאת ָבֵר ַהֿמְ

ַּבָּׁשלֹום: ִיְׂשָרֵאל

ִתּדֹום ַנְפִׁשי ַלי ְוִלְמַקֿלְ ִמְרָמה ִמַּדֵּבר ּוְׂשָפַתי ֵמָרע ְלׁשֹוִני ְנֹצר ַהי ֱא

ִּתְרּדֹוף י ּוְבִמְצֹוֶתֽ ְּבתֹוָרֶתֽ ִלִּבי ְּפַתח ִּתְהֶיה: ַלֹּכל ֶּכָעָפר ְוַנְפִׁשי

ַמֲחַׁשְבָתם: ְוַקְלֵקל ֲעָצָתם ָהֵפר ְמֵהָרה ָרָעה ָעַלי ַהחֹוְׁשִבים ְוֹכל ַנְפִׁשי:

ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְיִמיֶנֽ  ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה

ְלָר֨צֹון ְה֥יּו ִיֽ  ִני׃ ֲעֵנֽ ַוֽ ֣ יֿנְ ְיִמֽ יָעה ֽהֹוִׁש֖ ְיִדיֶד֑י ֥צּון ֿלְ ֵיָחֽ ְלַ֭מַען : סּתֹוָרֶתֽ תהלים
יט תהלים

הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה י׃ ֲאִלֽ ְוֹגֽ י צּוִר֥ ָי֗ ְי֜ ְלָפֶנ֑י י ִלִּב֣ ְוֶהְג֣יֹון י ִאְמֵרי־ִפ֡

ָאֵמן: ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה

ִּבְמֵהָרה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשִיָּבֶנה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוִא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ּוְכָׁשִנים עֹוָלם ִּכיֵמי ְּבִיְרָאה ַנֲעָבְד ְוָׁשם : ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן ינּו ְבָיֵמֽ

ִנּֽיֹות׃ ַקְדֹמֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ם עֹוָל֔ ִּכיֵמ֣י ִוירּוָׁשָלִ֑ם ה ְיהּוָד֖ ת ִמְנַח֥ ְיָי֔ ַלֽ ָבה֙ ֿרְ ְוָעֽ גַקְדֹמִנּיֹות: מלאכי

הלולב: נוטלים בשבת) לא (אבל בסוכת

122 עמ’ ”הלל” אומרים ובחנוכה המועד, בחול טוב, ביום חודש, בראש

125 עמ’ תתקבל קדיש עם ממשיכים השנה שבתות בשאר
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J הלולב נטילת j

בשבת): (לא הלל לפני בסוכת

ַעל ְוִצָּונּו ָתיו, ְּבִמְצ ִקְּדָׁשנּו ֲאֶׁשר ָלם, ָהע ֶמֶל ֵהינּו ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

לּוָלב: ְנִטיַלת

שהחיינו: גם מברך סוכת של הראשון ביום

ַהֶּזה: ַלְזַמן ְוִהִּגיָענּו ְוִקְּיָמנּו ֶׁשֶהֱחָינּו ָלם, ָהע ֶמֶל ֵהינּו ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

J הלל  j

ומברכים: חוזרים כך ואחר ”אמן” אומר הקהל רם, בקול הברכה אומר החזן

ִלְקרֹא ְוִצָּוֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו נּו ָׁשֽ ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהַהֵּלל: ֶאת

ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ ְיָי׃ ם ֶאת־ֵׁש֥ ֲל֗לּו ַהֽ֝ ֑ ְיָי י ַעְבֵד֣ ֲללּו ַ֖הֽ ֲללּוָיּ֨ה ַהֽ קיג תהלים

ַעל־ָּכל־ּגֹוִי֥ם ם ָר֖ ְיָי׃ ֵׁש֣ם ל ֻהָּל֗ ְמ֝ ַעד־ְמבֹו֑אֹו ֶמׁש ִמִּמְזַרח־ֶׁש֥ ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ

י ַהַּמְׁשִּפיִל֥ ֶבת׃ ָלָׁשֽ י ַהַּמְגִּביִה֥ ֵה֑ינּו ֱא ֣ ְיָי ַּכֽ ִמ֭י ְּכבֹוֽדֹו׃ ַהָּׁשַמִ֣ים ַע֖ל ֑ ְיָי

ֶאְבֽיֹון׃ ים ָיִר֥ ת ַאְׁשֹּפ֗ ֵמֽ֝ ָּד֑ל ָעָפ֣ר ֵמֽ י ְמִקיִמ֣ ֶרץ׃ ּוָבָאֽ ִים ַּבָּׁשַמ֥ ִלְר֑אֹות

ם־ַהָּבִנ֥ים ֵאֽ ִית ַהַּב֗ ֶרת ֲעֶק֬ י ֽמֹוִׁשיִב֨ ַעּֽמֹו׃ י ְנִדיֵב֥ ם ִע֝֗ ים ִעם־ְנִדיִב֑ י ְלֽהֹוִׁשיִב֥

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ה ֵמָח֗ ְׂש֜

ְלָקְדׁ֑שֹו ְיהּוָד֣ה ָת֣ה ֿיְ ָהֽ ז׃ ֵעֽ ֵמַע֥ם ב ַיֲֽ֝עֹק֗ ית ֵּב֥ ִים ִמִּמְצָר֑ ִיְׂשָרֵא֣ל ְּבֵצ֣את קיד תהלים

֣דּו ֿקְ ָרֽ ָהִרים ֶה֣֭ ְלָאֽחֹור׃ ב ִיֹּס֥ ן ַּיְרֵּד֗ ַה֝ ַוָּיֹנ֑ס ָאה ָר֭ ַהָּי֣ם יו׃ לֹוָתֽ ַמְמֿׁשְ ל ִיְׂ֝שָרֵא֗

ְלָאֽחֹור׃ ב ִּתֹּס֥ ן ַּיְרֵּד֗ ַה֝ ָת֑נּוס י ִּכ֣ ַהָּ֭ים ֣ ַמה־ְּל אן׃ ֹֽ ִּכְבֵני־צ ְּגָ֝ב֗עֹות ְכֵאיִל֑ים

ָאֶ֑רץ ֣חּוִלי ָא֭דֹון ִמִּלְפֵנ֣י אן׃ ֹֽ ִּכְבֵני־צ ְּגָ֝ב֗עֹות ְכֵאיִל֑ים ֣דּו ִּתְרֿקְ ָהִרים ֶה֣֭

ִים׃ נֹו־ָמֽ ְלַמְעֿיְ יׁש ָּלִמ֗ ַח֝ ֲאַגם־ָמִ֑ים ַ֖הּצּור י ְֿפִכ֣ ַהֹהֽ ב׃ ַיֲֽעֹקֽ ֱא֣לֹוַּה י ִּלְפֵנ֗ ִמ֝
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פסח: של האחרונים ובימים חודש בראש זו פרק מדלג

ָלָּ֭מה ׃ ַעל־ֲאִמֶּתֽ ְסְּד֗ ַעל־ַח֝ ָּכ֑בֹוד ֵּת֣ן ְלִׁ֭שְמ י ִּכ֣ נּו ָל֥֫ א ֹ֪ ל ְיָי֘ ָל֥נּו א ֹ֤ קטול תהלים

ה׃ ָעָׂשֽ ֲאֶׁשר־ָחֵפ֣ץ ֹּכ֭ל ַבָּׁשָמִ֑ים ינּו ֵה֥ ֵוֽא ם׃ ֵהיֶהֽ ֽ ֱא א ַאֵּיה־ָנ֝֗ ַהּגֹוִי֑ם ֣רּו אֿמְ ֹֽ י

ם ֶה֗ ָל֝ ֥ ִים ֵעיַנ ְיַדֵּב֑רּו א ֹ֣ ְול ֶּפ֣ה־ָלֶ֭הם ם׃ ָאָדֽ י ְיֵד֣ ה ֲעֵׂש֗ ַמֽ֝ ְוָזָה֑ב ֶּכֶ֣סף ֲעַ֭צֵּביֶהם

א ֹ֬ ְול ְיֵדיֶה֤ם ְיִריֽחּון׃ א ֹ֣ ְול ם ֶה֗ ָל֝ ף ַא֥ ִיְׁשָמ֑עּו א ֹ֣ ְול ָלֶ֭הם ֣ ִים ָאְזַנ ִיְרֽאּו׃ א ֹ֣ ְול

ֹּכ֭ל ֵׂשיֶה֑ם ֹעֽ ְה֣יּו ִיֽ ְּכ֭מֹוֶהם ִּבְגרֹוָנֽם׃ א־ֶיְ֝הּ֗גּו ֹֽ ל ְיַהֵּל֑כּו א ֹ֣ ְול ְגֵליֶהם ַר֭ ְיִמיׁ֗שּון

ִּבְט֣חּו ֲהֹרן ַאֽ֭ ֵּב֣ית ֽהּוא׃ ִגָּנ֣ם ּוָמֽ ם ֶעְזָר֖ ֑ ַּבְיָי ְּבַט֣ח ִיְׂ֭שָרֵאל ם׃ ָּבֶהֽ ֲאֶׁשר־ֹּבֵטַ֣ח

ֽהּוא׃ ִגָּנ֣ם ּוָמֽ ם ֶעְזָר֖ ֑ ַבְיָי ִּבְט֣חּו ָי ְי֖ ִיְרֵא֣י ֽהּוא׃ ִגָּנ֣ם ּוָמֽ ם ֶעְזָר֖ ֑ ַבְיָי

ְיָ֭בֵר ן׃ ֲהֹרֽ ַאֽ ית ֶאת־ֵּב֥ ְיָ֝בֵר֗ ִיְׂשָרֵא֑ל ֶאת־ֵּב֣ית ְיָ֭בֵר ֵר֥ ְיָב֫ ְזָכָר֪נּו קטוְיָי֘ תהלים

ם׃ ְוַעל־ְּבֵניֶכֽ ם ֵליֶכ֗ ֲע֝ ֲעֵליֶכ֑ם ֣ ְיָי ֹיֵס֣ף ים׃ ֹדִלֽ ִעם־ַהּֿגְ ים ַטִּנ֗ ּֿקְ ַה֝ ֑ ְיָי ִיְרֵא֣י

ן ָנַת֥ ֶרץ ְוָ֝הָא֗ ֑ ַלְיָי ָׁשַמִ֣ים ַ֖הָּׁשַמִ֣ים ֶרץ׃ ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝ ֑ ַלְיָי ַאֶּ֭תם ים ְּברּוִכ֣

ֵר֤ ְנָב֘ ֲאַנְ֤חנּו ַוֽ ה׃ דּוָמֽ י ֵד֥ ֿרְ ָּכל־ֹיֽ א ֹ֗ ְו֝ל ֲללּוָיּ֑ה ְיַהֽ ים א־ַהֵּמִת֥ ֹֽ ל ם׃ ִלְבֵני־ָאָדֽ

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ם ְוַעד־עֹוָל֗ ה ַעָּת֥ ֵמֽ ּה ָי֗

פסח: של האחרונים ובימים חודש בראש זו פרק מדלג

א׃ ֶאְקָרֽ י ּוְבָיַמ֥ ִל֑י ָאְז֣נֹו י־ִהָּט֣ה ִּכֽ ֲחנּוָנֽי׃ ַּתֽ י ֶאת־֝קֹוִל֗ ֑ ְיָי ע י־ִיְׁשַמ֥ ִּכֽ קטזָאַ֭הְבִּתי תהלים

֥ ם־ְיָי ּוְבֵׁשֽ א׃ ֶאְמָצֽ ְוָי֣גֹון ה ָצָר֖ ְמָצ֑אּוִני ְׁש֣אֹול ּוְמָצֵר֣י ֶות ֶחְבֵלי־ָמ֗ ֲאָפ֤פּוִני

ֹׁשֵמ֣ר ם׃ ְמַרֵחֽ ֵה֣ינּו ֵו֖א יק ְוַצִּד֑ ֣ ְיָי ַחּ֣נּון י׃ ַנְפִׁשֽ ה ָט֥ ַמּֿלְ ָי֗ ְי֜ ָּנ֥ה ָאֽ ֶאְקָר֑א

ְיִכי׃ ָעָלֽ ל ָּגַמ֥ ָי֗ ְי֜ י ִּכ֥ ִלְמנּוָחְ֑יִכי ַנְ֭פִׁשי י ׁשּוִב֣ יַע׃ ְיהֹוִׁשֽ ְוִל֣י י ִת֗ ַּד֝ ֑ ְיָי ְּפָתאִי֣ם

ְתַהֵּל ֶאֽ֭ ִחי׃ ִמֶּדֽ י ֶאת־ַרְגִל֥ ִמן־ִּדְמָע֑ה ֶאת־ֵעיִנ֥י ֶות ָּמ֥ ִמ֫ י ַנְפִׁש֗ ְצָּת ִחַּל֨ י ִּכ֤

ֲאִ֭ני ד׃ ְמֹאֽ ָעִנ֥יִתי י ִנ֗ ֲא֝ ֲאַדֵּב֑ר י ִּכ֥ ֱאַמְנִּתי ֭ ֶהֽ ים׃ ַחִּיֽ ַהֽ ַאְר֗צֹות ְּב֝ ֑ ְיָי ִלְפֵנ֣י

ֹּכֵזֽב׃ ם ָאָד֥ ָּכל־ָהֽ ְבָחְפִז֑י ָאַמְ֣רִּתי

א׃ ֶאְקָרֽ ֣ ְיָי ם ּוְבֵׁש֖ ֶאָּׂש֑א ּֽכֹוס־ְיׁשּו֥עֹות י׃ ָעָלֽ ָּכל־ַּתְגמּו֥לֹוִהי ֑ ְיָי ַלֽ יב ה־ָאִׁש֥ קטזָמֽ תהלים

יו׃ ֲחִסיָדֽ ַלֽ ְוָתה ָּמ֗ ַה֝ ֑ ְיָי ְּבֵעיֵנ֣י ָיָ֭קר ְלָכל־ַעּֽמֹו׃ א ֶנְגָדה־ָּנ֝֗ ֲאַׁשֵּל֑ם ֣ ְיָי ַלֽ ְנָ֭דַרי

־ֶאְ֭זַּבח ְלֽ י׃ ְלֽמֹוֵסָרֽ ְחָּת ַּת֗ ִּפ֝ ֶּבן־ֲאָמֶת֑ ַעְ֭בּֿדְ ֲאִנ֣י ְבֶּד֥ ַע֫ י־ֲאִנ֪י ִּכֽ ְיָי֘ ָּנ֣ה ָאֽ

ְלָכל־ַעּֽמֹו׃ א ֶנְגָדה־ָּנ֝֗ ֲאַׁשֵּל֑ם ֣ ְיָי ַלֽ ְנָ֭דַרי א׃ ֶאְקָרֽ ֣ ְיָי ם ּוְבֵׁש֖ ּתֹוָד֑ה ֶזַ֥בח

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ִם ְיֽ֝רּוָׁשָלֽ֗ ְּב֘תֹוֵכִ֤כי ְיָי֗ ית ֵּב֬ ְּבַחְצ֤רֹות
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ַחְסּ֗דֹו ינּו ָעֵל֨ ָגַ֘ב֤ר י ִּכ֥ ים׃ ֻאִּמֽ ָּכל־ָהֽ ֗חּוהּו ּֿבְ ַׁש֝ ָּכל־ּגֹוִי֑ם ָי ֶאת־ְי֖ ֲל֣לּו ַהֽ קיז תהלים

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ם עֹוָל֗ ְל֝ ֥ ֶוֱֽאֶמת־ְיָי

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֑טֹוב ־ ִּכי ֑ ְיָי ַלֽ הֹו֣דּו ש”ץ: קיח תהלים

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֑טֹוב ־ ִּכי ֑ ְיָי ַלֽ הֹו֣דּו קהל:

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ִיְׂשָרֵא֑ל ָנ֥א ־ אַמר ֹֽ י ש”ץ:

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֑טֹוב ־ ִּכי ֑ ְיָי ַלֽ הֹו֣דּו קהל:

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֲהֹ֑רן ַאֽ ֵּב֣ית ָ֖נא רּו ֹ֣אֿמְ י ש”ץ:

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֑טֹוב ־ ִּכי ֑ ְיָי ַלֽ הֹו֣דּו קהל:

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֑ ְיָי ִיְרֵא֣י ָ֖נא רּו ֹ֣אֿמְ י ש”ץ:

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֑טֹוב ־ ִּכי ֑ ְיָי ַלֽ הֹו֣דּו קהל:

ִל֣י ה ַמה־ַּיֲֽעֶׂש֖ ִאיָר֑א א ֹ֥ ל ִל֭י ֣ ְיָי ָיּֽה׃ ַבֶּמְרָח֣ב ִני ָנ֗ ָע֝ ָּיּ֑ה ָקָר֣אִתי ִמן־ַהֵּ֭מַצר קיח תהלים

ם׃ ָאָדֽ ָּבֽ ַח ֹט֗ ּֿבְ ִמ֝ ֑ ַּבְיָי ֲח֥סֹות ַלֽ ֗טֹוב י׃ ָאֽ ְבֽׂשֿנְ ה ֶאְרֶא֥ י ֲ֝אִנ֗ ַוֽ י ָר֑ ֿזְ ְּבֹעֽ ִל֭י ֣ ְיָי ם׃ ָאָדֽ

ם׃ ֲאִמיַלֽ י ִּכ֣ ָי֗ ְי֜ ם ְּבֵׁש֥ ְסָב֑בּוִני ם ָּכל־ּגֹוִי֥ ים׃ ִּבְנִדיִבֽ ַח ֹט֗ ּֿבְ ִמ֝ ֑ ַּבְיָי ֲח֥סֹות ַלֽ ֗טֹוב

ְּכֵאׁ֣ש ֲ֭עכּו ֹּדֽ ים ִכְדבֹוִר֗ ַסּ֤בּוִני ם׃ ֲאִמיַלֽ י ִּכ֣ ָי֗ ְי֜ ם ְּבֵׁש֥ ַגם־ְסָב֑בּוִני ַסּ֥בּוִני

ְוִזְמָר֣ת ָעִּז֣י ִני׃ ֲעָזָרֽ ֣ ַו֖ ְיָי ל ִלְנֹּפ֑ ְדִחיַתִ֣ני ה ָּדֹח֣ ם׃ ֲאִמיַלֽ י ִּכ֣ ָי֗ ְי֜ ם ְּבֵׁש֥ ים קֹוִצ֑

ָׂשה ֹע֣ ָי֗ ְי֜ ין ְיִמ֥ ים ַצִּדיִק֑ ְּבָאֳהֵל֥י ה יׁשּוָע֗ ִוֽ ה ִרָּנ֬ ֤קֹול ה׃ יׁשּוָעֽ ִלֽ י  ְיִהי־ִל֝֗ ַוֽ ָיּ֑ה

ר ֲ֝אַסֵּפ֗ ַוֽ ְחֶי֑ה י־ֶאֽ ִּכֽ א־ָא֥מּות ֹֽ ל ִיל׃ ָחֽ ָׂשה ֹע֣ ָי֗ ְי֜ ין ְיִמ֥ ֽרֹוֵמָמ֑ה ָי ְי֖ ין ְיִמ֣ ִיל׃ ָחֽ

ֲעֵרי־ֶצֶ֑דק ַׁשֽ י ִּפְתחּו־ִל֥ ְנָתָנֽ ִני׃ א ֹ֣ ל ֶות ְוַ֝לָּמ֗ ָּיּ֑ה ִּני ַר֣ ִיּֿסְ ר ַיֹּס֣ ָיּֽה׃ י ֲעֵׂש֥ ַמֽ

ֲעִניָתִ֑ני י ִּכ֥ ְ ֽאֹ֭ו ֽבֹו׃ אּו ָיֹב֥ ים ִּדיִק֗ ַצ֝ ֑ ְיָי ַלֽ ַער ֶזֽה־ַהַּׁש֥ ָיּֽה׃ ה אֹוֶד֥ ם בֹא־ָב֝֗ ָאֽ

ה ָת֗ ֿיְ ָהֽ֝ ַהּבֹוִנ֑ים ֲא֣סּו ָמֽ ֶאֶ֭בן ה׃ יׁשּוָעֽ ִלֽ י ִהי־ִל֝֗ ַוּֿתְ ֲעִניָתִ֑ני י ִּכ֥ ְ ֽאֹ֭ו ה׃ יׁשּוָעֽ ִלֽ י ִהי־ִל֝֗ ַוּֿתְ

יא ִה֖ ֹ֑את ּז ָתה ֿיְ ָה֥ ָי ְי֖ ֵמֵא֣ת ִּפָּנֽה׃ אׁש ֹ֣ ְלר ה ָת֗ ֿיְ ָהֽ֝ ַהּבֹוִנ֑ים ֲא֣סּו ָמֽ ֶאֶ֭בן ִּפָּנֽה׃ אׁש ֹ֣ ְלר

יָלה ָנִג֖ ֑ ְיָי ָעָׂש֣ה ֶזה־ַהּ֭יֹום ְּבֵעיֵנֽינּו׃ ִנְפָל֣את יא ִה֖ ֹ֑את ּז ָתה ֿיְ ָה֥ ָי ְי֖ ֵמֵא֣ת ְּבֵעיֵנֽינּו׃ ִנְפָל֣את

ֽבֹו׃ ָח֣ה ְוִנְׂשֿמְ יָלה ָנִג֖ ֑ ְיָי ָעָׂש֣ה ֶזה־ַהּ֭יֹום ֽבֹו׃ ָח֣ה ְוִנְׂשֿמְ

הקהל: ואח”ך החזן

ָּנא׃ יָע֥ה הֹוִׁשֽ ְיָי ָאָּנא ָּנ֑א הֹוִׁש֣יָעה ְ֖יָי ָּנ֣א ָאֽ

ָנא׃ ה ַהְצִליָחֽ ְיָי ָאָּנ֥א ָנֽא ה יָח֥ ַהְצִל֘ ְיָ֝י֗ ָּנ֥א ָאֽ
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ית ִמֵּב֥ ם ַרְכנּוֶכ֗ ֵּבֽ֝ ֑ ְיָי ְּבֵׁש֣ם ַהָּ֭בא ָּב֣רּו ְיָי׃ ית ִמֵּב֥ ם ַרְכנּוֶכ֗ ֵּבֽ֝ ֑ ְיָי ְּבֵׁש֣ם ַהָּ֭בא קיחָּב֣רּו תהלים

נּו ָל֥֫ ַוָּיֶ֪אר ְיָי֘ ֵא֤ל ַח׃ ַהִּמְזֵּבֽ ַקְר֣נֹות ַע֖ד ים ֲעֹבִת֑ ַּבֽ ג ִאְסרּו־ַח֥ נּו ָל֥֫ ַוָּיֶ֪אר ְיָי֘ ֵא֤ל ְיָי׃

ַאָּת֣ה ֵאִל֣י ָּך׃ ֲאֽרֹוְמֶמֽ י ַה֗ ֱא֝ ָּך ְואֹוֶד֑ ַאָּת֣ה ֵאִל֣י ַח׃ ַהִּמְזֵּבֽ ַקְר֣נֹות ַע֖ד ים ֲעֹבִת֑ ַּבֽ ג ִאְסרּו־ַח֥

֑טֹוב ־ ִּכי ֑ ַלְיָי הֹו֣דּו ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ֑טֹוב ־ ִּכי ֑ ַלְיָי הֹו֣דּו ָּך׃ ֲאֽרֹוְמֶמֽ י ַה֗ ֱא֝ ָּך ְואֹוֶד֑

ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖

ְוָכל ְרֹצֶנֽ  עֹוֵׂשי ַצִּדיִקים י ַוֲחִסיֶדֽ י ַמֲעֶׂשֽ ָּכל ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְיַהֲלֽלּו

יצּו ְוַיֲעִרֽ ִוירֹוֲממּו ִויָפֲארּו חּו ִויַׁשּֿבְ ִויָבֲרכּו יֹודּו ְּבִרָּנה ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ

ָנֶאה ּוְלִׁשְמ ְלהֹודֹות טֹוב ְל ִּכי נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ֶאת יכּו ְוַיְמִלֽ יׁשּו ְוַיְקִּדֽ

ְמֻהָּלל ֶל ֶמֽ ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֵאל: ַאָּתה עֹוָלם ְוַעד ֵמעֹוָלם ִּכי ְלַזֵּמר

19ַּבֻּתְׁשָּבחֹות:

ר׃ ֵלאֹמֽ ְרָּת ִּדַּב֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ֲאֹדָנ֑י ַח ֹּכ֣ ִיְגַּדל־ָנ֖א ה ידְוַעָּת֕ במידבר

ָּמה׃ ֵהֽ ָל֣ם ֵמע י ִּכ֖ י ַוֲחָסֶד֑ ָי ְי֖ כהְזֹכר־ַרֲחֶמ֣י תהלים

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָקִריב׃ ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא׃ ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא׃ ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

ינּו׃) ְּתִפָּלֵתֽ ֶאת ּוְבָרצֹון ְּבַרֲחִמים ַקֵּבל קהל: )

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִבְׁשַמָּיא׃ ִּדי ֲאבּוהֹון ֳקָדם ִיְׂשָרֵאל ְּדָכל הֹון ְ ּוָבעּו הֹון ְ ְצלֹו ִּתְתַקַּבל

ם׃) ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ קהל: קיג( תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא

ֶרץ׃) ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝ ֑ ְיָי ֵמִע֣ם ֶעְ֭זִרי קהל: קכא( תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה

146 עמ’ הכבוד” ו”שיר יום” של ”שיר כאן אומרים קהילות בקצת

ַּבִּתְׁשָּבחֹות נ”א: 19
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J התורה קריאת סדר j

הארון פותחים

י ְמַׂשְנֶא֖ ְוָיֻנ֥סּו י ֶב֔ ֿיְ ֹאֽ ֙ צּו ְוָיֻפ֨ ְיָי֗ קּוָמ֣ה ֹמֶׁש֑ה ֹ֣אֶמר ַוּי ן ָאֹר֖ ָהֽ ַע ִּבְנֹס֥ י ַוְיִה֛ י במדבר

ּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן ָּברּו ִם׃ ִמיֽרּוָׁשָלֽ ּוְדַבר־ְיָי֖ ה תֹוָר֔ ֵּתֵצ֣א ִמִּצּיֹון֙ י ִּכ֤ ׃ ִמָּפֶנֽי ב ישעיה

ִּבְקֻדָּׁשתֹו: ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו

רגלים: בשלוש מדות י”ג אומרים קהילות בכמה

א ֹנֵׂש֥ ים ָלֲאָלִפ֔ ֶחֶ֙סד֙ ר ֹנֵצ֥ ת׃ ֶוֱאֶמֽ ֶסד ְוַרב־ֶח֥ ִים ַאַּפ֖ ֶר ֶא֥ ְוַחּ֑נּון ַר֖חּום ל ֵא֥ ְיָי֔  ֣ ְיָי לד שמות

פעמים) (ג‘ ְוַנֵּקה֙׃ ְוַחָּטָא֑ה ַׁשע ָוֶפ֖ ן ָעֹו֛

ּוְמַחל נּו, ְׁשֵאָלֵתֽ נּו ָלֽ ְוֶתן ְרצׂוֵנֽנּו, ְוָהֵפק ְלטׂוָבה, ינּו ִמְׁשֲאלׂוֵתֽ ַמֵּלא ָהעׂוָלם ִרּבֹון

ּֽבַרֲחִמים, ְמִחיָלה ֶסד, ְּבֶחֽ ְמִחיָלה ינּו, ָבֵּתֽ ַאְנֵׁשי ֲעׂונוׂת ָּכל ְוַעל נּו, ֲעׂונוֵׂתֽ ָּכל ַעל

נּו ּוָפְקֵדֽ , ְלָפֶנֽי טוׂב ְּבִזְכרוׂן ְוָזְכֵרנּו ינּו, ָׁשֵעֽ ּוִמּֿפְ ינּו ּוֵמֲעׂונׂוֵתֽ נּו ֵמֲחָטֵאֽ נּו ְוַטֲהֵרֽ

ּוַפְרָנָסה ּוְלָׁשלוׂם, ְוטׂוִבים ֲארּוִכים ְלַחִּיים נּו ְוָזְכֵרֽ ְוַרֲחִמים, ְיׁשּוָעה ִּבְפֻקַּדת

ַלֲהגוׂת ָיִמים ְוׂאֶר ְוָכבוׂד, ְוׂעֶׁשר ִלְלבּׁׂש, ֶגד ּוֶבֽ ֶלֱאכׂל, ֶחם ֶלֽ נּו ָלֽ ְוֶתן ְוַכְלָּכָלה,

ּוְׁשַלח יָה, סׂודׂוֶתֽ ִעְמֵקי ּוְלַהְׂשִּכיל ְלָהִבין ּוִביָנה ֶכל ְוֵׂשֽ ָה, ִמְצׂוֶתֽ ּוְלַקֵּים ְּבתוָׂרֶתֽ

ְּגֵזרוׂת ינּו ָעֵלֽ ְוִתְגזׂר ינּו, ָיֵדֽ ַמֲעֵׁשה ָּכל ֶאת ּוְתָבֵר ינּו, ַמְכאׂוֵבֽ ְלָכל ְרפּוָאה

ַהַּמְלכּות ֵלב ְוַתֶּטה ָקׁשוׂת, ְּגֵזרוׂת ָּכל ינּו ֵמָעֵלֽ ּוְתַבֵּטל ְוֶנָחמוׂת, ְיׁשּועוׂת טׂובוׂת

ְוֶהְג֣יֹון י ִאְמֵרי־ִפ֡ ן ְלָר֨צ ְהֽיּו ִי֥ ָרצוׂן: ְיִהי ְוֵכן ָאֵמן ְלטׂוָבה, ינּו ָעֵלֽ יָה ְוָׂשֶרֽ יָה ְויׂוֲעֶצֽ יט תהילים

י׃ ֲאִלֽ ְוֹגֽ י צּוִר֥ ָי֗ ְי֜ ְלָפֶנ֑י י ִלִּב֣

פעמים) (ג‘ ׃ ִיְׁשֶעֽ ת ֶּבֱאֶמ֥ ִני ֵנ֗ ֲע֝ ְּבָרב־ַחְסֶּד֑ ים ִה֥ ֱא ן ָר֗צ ֵע֤ת  ְיָי֡ ֨ ִתי־ְל ְתִפָּלֽ ַוֲאִנ֤י סט תהלים

ו ַיְחָּדֽ ְׁש֣מֹו ה ּוְנֽרֹוֲמָמ֖ י ִאִּת֑ ֣ ְיָי ַלֽ ֣לּו ַּֽגּֿדְ ש”ץ: לד תהלים

ַּבָּׁשַמִ֣ים ל י־ֹכ֖ ִּכֽ ְוַה֔הֹוד ְוַהֵּנַ֣צח ֶרת֙ ְוַהִּתְפֶא֨ ה בּוָר֤ ְוַהּֿגְ ה ֻדָּל֨ ַהּֿגְ ָי ְי֠ ֣ ְל כולם: כט א’ ד”ה

ינּו ֵה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י ֽרֹוֲמ֡מּו אׁש׃ ֹֽ ְלר ל ְלֹכ֥ א ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖ ה ַהַּמְמָלָכ֔ ֙ ְיָי ֤ ְל ּוָבָאֶ֑רץ צט תהלים

ְלַה֣ר ֲחוּו ְׁשַּתֽ ְ֖וִהֽ ינּו ֵה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י ֽרֹוֲמ֡מּו ֽהּוא׃ ָק֥דֹוׁש יו ַרְגָל֗ ם ֲהֹד֥ ַלֽ ֲחוּו ְׁשַּתֽ ְ֖וִהֽ

ינּו׃ ֵהֽ ֱא ֥ ְיָי ֗דֹוׁש י־ָק֝ ִּכֽ ָקְדׁ֑שֹו
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ְׁשמֹו ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל ַהֹּכל ַעל

ָהעֹוָלם ֶׁשָּבָרא ָּבעֹוָלמֹות הּוא ָּברּו ַהָּקְדֹוׁש ָלִכים ַהּֿמְ ַמְלֵכי ֶל ֶמֽ ֶׁשל

ִיְׂשָרֵאל: ֵּבית ָּכל ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו ְוִכְרצֹון ִּכְרצֹונֹו ַהָּבא ְוָהעֹוָלם ַהֶּזה

ְּבֶמְרֲחֵבי ַהּיֹוֵׁשב ָפׁשֹות ַהּֿנְ ָּכל ֱאֽלֹוַּה ִרּיֹות ַהּֿבְ ָּכל ֲאדֹון ָהעֹוָלִמים צּור

ִּכֵּסא ַעל ּוְקֻדָּׁשתֹו ַהַחּיֹות ַעל ְקֻדָּׁשתֹו ֶדם: ֶקֽ ְׁשֵמי ִּבְׁשֵמי ַהּׁשֹוֵכן ָמרֹום

ְלָפָניו ְונֹאַמר ָחי: ָּכל ְלֵעיֵני ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ָּבֽ ִׁשְמ ִיְתַקַּדׁש ּוְבֵכן ַהָּכבֹוד:

ֲעָרבֹות ָּבֽ֭ ֹרֵכ֣ב ָלֽ ּלּו ֹס֡ ֥מֹו ְׁש֫ ֪רּו ַזּֿמְ ים ֘ ִהֽ א ֵלֽ ירּו ִׁש֥ ַּכָּכתּוב: ָחָדׁש סחִׁשיר תהלים

י ִּכ֣ ַּכָּכתּוב: ָנֵוֽהּו ֶאל ְּבׁשּובֹו ִין ְּבַעֽ ִין ַעֽ הּו ְוִנְרֵאֽ ְלָפָנֽיו׃ ְוִעְל֥זּו ֗מֹו ְׁש֝ נבְּבָיּ֥ה ישעיה

ָכל־ָּבָׂשר֙ ְוָר֤אּו ֑ ְיָי ְּכ֣בֹוד ְוִנְגָל֖ה ְוֶנֱאַמר: ִצּֽיֹון׃ ֖ ְיָי ְּבׁ֥שּוב ִיְר֔אּו ִין֙ ְּבַע֨ מַעִ֤ין ישעיה

ר׃ ִּדֵּבֽ ֖ ְיָי י ִּפ֥ י ִּכ֛ ו ַיְחָּד֔

ְוַיִּציל ֵאיָתִנים ְּבִרית ְוִיְזּכֹור ֲעמּוִסים ַעם ְיַרֵחם הּוא ָהַרֲחִמים ַאב

ינּו ָעֵלֽ ְוָיחֹון ׂשּוִאים ַהּֿנְ ִמן ָהַרע ְּבֵיֶֽצר ְוִיְגַער ָהָרעֹות ַהָּׁשעֹות ִמן ינּו ַנְפׁשֹוֵתֽ

ְוַרֲחִמים: ְיׁשּוָעה טֹוָבה ְּבִמָּדה ינּו ִמְׁשֲאלֹוֵתֽ ִויַמֵּלא עֹוָלִמים ִלְפֵליַטת

השולחן: על הספר מניחים

גֹוֶדל ָהבּו ַהֹּכל ָאֵמן: ְונֹאַמר ּבֹו ַהחֹוִסים ְלָכל יַע ְויֹוִׁשֽ ְוָיֵגן ְוַיֲעזֹור גבאי:

ַהֹּכֵהן. פלוני) בן (פלוני 20 ַיֲעמֹוד ְקָרב ֹּכֵהן ַלּתֹוָרה: ָכבֹוד ּוְתנּו ינּו ֵהֽ ֵלא

ְמִׁש֣יַבת ְּתִ֭מיָמה ֣ ְיָי ת ּ֘תֹוַר֤ ִּבְקֻדָּׁשתֹו: ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו ּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן יטָּברּו תהלים

ִמְצַו֖ת ֵחי־ֵל֑ב ְמַׂשּֿמְ ְיָׁ֭שִרים ֣ ְיָי י ִּפּ֘קּוֵד֤ ִתי׃ ֶּפֽ יַמת ַמְחִּכ֥ ה ֶנֱֽ֝אָמָנ֗ ֥ ְיָי ֵע֖דּות ָנֶ֑פׁש

֮ ָהֵאל ַבָּׁשֽלֹום׃ ֶאת־ַעּ֣מֹו ְיָבֵר֖ ְיָי֓ ִיֵּת֑ן ְלַעּ֣מֹו ז ֹע֖ ְיָי֗ ֵעיָנֽ ִים׃ ת ְמִאיַר֥ ה ָר֗ ָּב֝ ֥ כטְיָי תהלים
יח תהלים

ים־ּֽבֹו׃ ִס֬ ח ַהֽ ל ְלֹכ֤ ּוא ֝ה֗ ָמֵג֥ ן ְצרּוָפ֑ה ֣ ְיָי ִאְמַר֣ת ְרּ֥כ ַּד֫ ים ָּתִמ֪

ַהּֽיֹום׃ ֶכ֖ם ַחִּי֥ים־ֻּכּֿלְ ֵהיֶכ֑ם ֽ ֱא ָי ְי֖ ַּבֽ ים ֵבִק֔ ַהּֿדְ ְוַאֶּתם֙ דכולם: דברים

ֹּכֵהן ַּכאן ֵאין כהן: אין עם 20
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: ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ֶאת ָּבֲרכּו עולה:

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ָּברּו וקהל: עולה

ָהַעִּמים ִמָּכל נּו ָּבֽ ַחר ָּבֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו עולה:

ַהּתֹוָרה: נֹוֵתן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּתֹוָרתֹו: ֶאת נּו ָלֽ ְוָנַֽתן

הקריאה: אחר

עֹוָלם ְוַחֵּיי ֱאֶמת ּתֹוַרת נּו ָלֽ ָנַֽתן ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהּתֹוָרה: נֹוֵתן ְיָי ַאָּתה ָּברּו נּו: ְּבתֹוֵכֽ ָנַטע

הגומל: ברכת

טֹוב: ָּכל ִני ָמַלֽ ֶׁשּֿגְ טֹובֹות ְלַחָּיִבים ַהּגֹוֵמל ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ָלה: ֶסֽ טֹוב ָּכל ִיְגָמֿלְ הּוא טֹוב ָּכל ָמְל ֶׁשּֿגְ ִמי קהל:

לעולה: שברך מי

בן (פלוני ֶאת ְיָבֵר הּוא ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֶׁשֵּבַר ִמי

ְוִלְכבֹוד ַהָּמקֹום ִלְכבֹוד ֶׁשָעָלה ַּבֲעבּור לֹו ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת אֹותֹו פלוני)

ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֶזה ִּבְׂשַכר ָהֶרֶגל] [(ְו)ִלְכבֹוד ַהַּׁשָּבת] [ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה

ְּבָכל ְוַהְצָלָחה ְּבָרָכה ְוִיְׁשַלח ְוצּוָקה ָצָרה ִמָּכל הּו ְוַיִּציֵלֽ הּו ֵרֽ ִיְׁשֿמְ הּוא

ָאֵמן: ְונֹאַמר ֶאָחיו: ִיְׂשָרֵאל ָּכל ִעם ָיָדיו ַמֲעֵׂשה

בן: ליולדת שברך מי

ֶדת ֶלֽ ַהי ָהִאָׁשה ֶאת ְיָבֵר הּוא ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ינּו ֵתֽ ֲאב ֶׁשֵּבַר ִמי
ֶזה ִּבְׂשַכר ַּבֲעָדם ... ִיֵּתן ֶׁשַּבֲעָלּה ַּבֲעבּור ב ט ְּבַמָזל ָלד ַהנ ְּבָנה ִעם (פב”פ)

ב ַּבט ְּבָנה ֶאת ְלַגֵדל ָהֵאם ֶאת ִויַזֶּכה ֵרם ְוִיְׁשֿמְ ְּבֶעְזָרם ְיִהי הּוא ָּברּו ׁש ַהָקד

ְונֹאַמר ִבים. ט ּוְלַמֲעִׂשים ְלֻחָּפה ָרה ַלּת ר ִמיׁש ַרח ְּבֹאֽ ּוְלַהְדִריכ ִעיִמים ּוַבּֿנְ

ָאֵמן:

בת: ליולדת שבירך מי

ֶדת ֶלֽ ַהי ָהִאָׁשה ֶאת ְיָבֵר הּוא ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ינּו ֵתֽ ֲאב ֶׁשֵּבַר ִמי
ֶׁשַּבֲעָלּה ַּבֲעבּור ְּבִיְׂשָרֵאל... ְׁשָמּה ְוִיָקֵרא ב ט ְּבַמָזל ֶדת ֶלֽ ַהנ ִּבָּתה ִעם (פב”פ)
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ָהֵאם ֶאת ִויַזֶּכה ֵרן ְוִיְׁשֿמְ ְּבֶעְזָרן ְיִהי הּוא ָּברּו ׁש ַהָקד ֶזה ִּבְׂשַכר ַּבֲעָדם ... ִיֵּתן

ְלֻחָּפה ת ְלִמְצ ר ִמיׁש ַרח ְּבֹאֽ ּוְלַהְדִריָכה ִעיִמים וַבּֿנְ ב ַּבט ִּבָּתה ֶאת ְלַגֵדל

ָאֵמן: ְונֹאַמר ִבים. ט ּוְלַמֲעִׂשים

מצוה: הבר של אבי

ֶׁשָּלֶזה ֵמָעְנׁשוׂ ִני ְּפָטַרֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם, ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

מצוה: לבר שבירך מי

ָיָמיו יעּו ֶׁשִהִגֽ (פב”פ) ֶאת ְיָבֵר הּוא ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ינּו ֵתֽ ֲאב ֶׁשֵּבַר ִמי
ָדָאה ְוה ַבח ֶׁשֽ ָלֵתת ָנה ָהִראׁש ַעם ַּבַּפֽ ָרה ַלּת ם ַהי ְוָעָלה ִמְצָוה ַּבר ת ִלְהי

ׁש ַהָקד ֶזה ִּבְׂשַכר (ְוָנַדר...) ל ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָבה ַהט ָּכל ַעל ִיְתָּבַר ְלַהֵׁשם

ִּבְדָרָכיו ֶכת ְוָלֶלֽ ְיָי ִעם ָׁשֵלם ת ִלְהי ִלּב ֶאת ֵנן ִויכ ִויַחֵיֽהּו הּו ִיְׁשְמֵרֽ הּוא ָּברּו

ָאֵמן: ְונֹאַמר ַהָיִמים ָּכל ָתיו ִמְצ ְוִלְׁשֹמר

לחתן: שבירך מי

ְוֶאת (פב”פ) ֶהָחָתן ֶאת ְיָבֵר הּוא ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ינּו ֵתֽ ֲאב ֶׁשֵּבַר ִמי

ָתם א ְיָבֵר הּוא ָּברּו ׁש ַהָקד ֶזה ִּבְׂשַכר ִלָּבם... ִנְדַבת ֶׁשָנְדרּו ַּבֲעבּור ַּכָלת

ְּבִיְׂשָרֵאל ִית ַּבֽ ת ִלְבנ ְוִיְזכּו ְיֵדיֶהם ַמֲעֵׂשה ְּבָכל ְוַהְצָלָחה ְּבָרָכה ָלֶהם ְוִיֵּתן

ָאֵמן: ְונֹאַמר ְוִלְתִהָלה ְלֵׁשם

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו - ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר ַרָּבא

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ָּלא ְלֵעֽ ׃ הּוא ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

הגבהה:

ה׃ ְּבַיד־ֹמֶׁשֽ ְיָי֖ י ַעל־ִּפ֥ ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ְּבֵנ֥י ִלְפֵנ֖י ה ֹמֶׁש֔ ֲאֶׁשר־ָׂש֣ם ַהּתֹוָר֑ה ֹ֖את דְוז דברים
ט במדבר

ַדְרֵכי־ֹנַ֑עם ְּדָרֶכ֥יָה ר׃ ְמֻאָּׁשֽ ֶכ֥יָה ֹתֿמְ ְוֽ ָּבּ֑ה ים ֲחִזיִק֣ ַלַּמֽ ִה֭יא ץ־ַחִּי֣ים גֵעֽ משלי

֥ ְיָי ְוָכֽבֹוד׃ ֶׁשר ֹע֣ ּה ְׂשמֹאוָל֗ ִּב֝ יִמיָנּ֑ה ִּבֽ ָיִ֭מים ֶר ֹא֣ ָׁשֽלֹום׃ יבֹוֶת֣יָה ָכל־ְנִת֖ ְוֽ

יר׃ ְוַיְאִּדֽ ה ּתֹוָר֖ יל ַיְגִּד֥ ִצְד֑קֹו ְלַמַ֣ען ץ מבָחֵפ֖ ישעיה
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גלילה:

ַּבָּׁשַמִ֣ים ל י־ֹכ֖ ִּכֽ ְוַה֔הֹוד ְוַהֵּנַ֣צח ֶרת֙ ְוַהִּתְפֶא֨ ה ְוַהְּגבּוָר֤ ה ַהְּגֻדָּל֨ ָי ְי֠ ֣ ְל כט א’ דה”י

ְוַהָּכבֹוד֙ ֶׁשר ְוָהֹע֤ אׁש׃ ֹֽ ְלר ל ְלֹכ֥ א ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖ ה ַהַּמְמָלָכ֔ ֙ ְיָי ֤ ְל ּוָבָאֶ֑רץ

ּוְלַחֵּז֖ק ל ְלַגֵּד֥ ֔ ֣ ְד ּוְבָי ּוְגבּוָר֑ה ַח ֹּכ֣ ֖  ְד ּוְבָיֽ ל ַּבֹּכ֔ מֹוֵׁש֣ל ְוַאָּתה֙ י ִמְּלָפֶנ֔

ְיִהי ׃ ִּתְפַאְרֶּתֽ ם ְלֵׁש֥ ים ְלִל֖ ּוְמַהֽ ֑ ָל ֲאַנְ֖חנּו ים מֹוִד֥ ינּו ֵה֔ ֱא ְוַעָּת֣ה ל׃ ַלֹּכֽ

י ִמּדֹוֶתֽ ַעל ַרֲחֶמי ֶׁשִיְתּגֹוְללּו ֲאבֹוַתי ֵהי ֵוא ַהי ֱא ְיָי ִמְּלָפֶני ָרצֹון

ַהִּדין: ִמּׁשּוַרת ִלְפִנים ָלֶהם ְוִתָּכֵנס טּוְב ְּבִמַּדת ָּבֶנֽי ַעל ְוִתְתַנֵהג

B ההפטרה קריאת סדר C

ההפטרה: לפני

ְוָרָצ֥ה ים טֹוִב֔ ים ִּבְנִביִא֣ ָּבַחר֙ ֲאֶׁש֤ר ם ָהעֹוָל֔ ֶמֶ֣ל ינּו֙ ֵהֽ ֨ ֱא ְיָ֙י ַאָּת֤ה ָּברּ֙ו

ּוְבֹמֶׁש֣ה ַּבּתֹוָרה֙ ַהּבֹוֵח֚ר ְיָי֗ ה ַאָּת֜ ָּב֨רּו ֶּבֱאֶמ֑ת ים ַהֶּנֱֽאָמִר֣ ם ְבִדְבֵריֶה֖

ֶדק: ְוַהֶצֽ ת ֱאֶמ֖ ָהֽ י ּוִבְנִביֵא֥ ַעּ֔מֹו ּוְבִיְׂשָרֵא֣ל ַעְבּ֔דֹו

ההפטרה: אחר

ְּבָכל ַצִּדיק ָהעֹוָלִמים ָּכל צּור ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ְּדָבָריו ֶׁשָּכל ּוְמַקֵּים ַדֵּבר ַהֿמְ ְועֹוֶׂשה ָהאֹוֵמר ַהֶּנֱאָמן ָהֵאל ַהּדֹורֹות

ֶאָחד ְוָדָבר י ְּדָבֶרֽ ְוֶנֱאָמִנים ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי הּוא ַאָּתה ֶנֱאָמן ֶדק: ָוֶצֽ ֱאֶמת

ָּברּו ָּתה: ַאֽ ְוַרֲחָמן ֶנֱאָמן ֶל ֶמֽ ֵאל ִּכי ֵריָקם ָיׁשּוב לֹא ָאחֹור י ָבֶרֽ ִמּֿדְ

ְּדָבָריו: ְּבָכל ַהֶּנֱאָמן ָהֵאל ְיָי ַאָּתה

יַע) (ּתֹוִׁשֽ ָנָקם ִּתְנֹקם ֶנֶֽפׁש ְוַלֲעֽלּוַבת ַחֵּיֽינּו ֵּבית ִהיא ִּכי ִצּיֹון ַעל ַרֵחם

ְּבָבֶנֽיָה: ִצּיֹון ַח ְמַׂשֵּמֽ ְיָי ַאָּתה ָּברּו ינּו: ְבָיֵמֽ ִּבְמֵהָרה

ְמִׁשיֶחֽ ָּדִוד ֵּבית ּוְבַמְלכּות ַעְבֶּדֽ ַהָּנִביא ְּבֵאִלָּיֽהּו ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ֵחֽ ַׂשּֿמְ

ֶאת ֲאֵחִרים עֹוד ִיְנֲחלּו ְולֹא ָזר ֵיֵׁשב לֹא ִּכְסאֹו ַעל נּו ִלֵּבֽ ְוָיֵגל ָיבֹא ִּבְמֵהָרה

ָּברּו ָוֶעד: ְלעֹוָלם ֵנרֹו ִיְכֶּבה ֶׁשּלֹא לֹו ִנְׁשַּבְעָּת ָקְדֿׁשְ ְבֵׁשם ִּכי ְּכבֹודֹו

ָּדִוד: ָמֵגן ְיָי ַאָּתה
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יֹום ְוַעל ַהְּנִביִאים ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ַהּתֹוָרה ַעל

ם) י (ְוַעל ַהַּׁשָּבת שבת:

ַהַּמּצֹות ַחג פסח:

ַהָּׁשֻבעֹות ַחג שבעות:

ַהֻּסּכֹות ַחג סכות:

ֶרת ָהֲעֶצֽ ַחג ְׁשִמיִני וש”ת: שמ”ע

ֶרת: ּוְלִתְפָאֽ ְלָכבֹוד ְוִלְמנּוָחה) ִלְקֻדָּׁשה שבת: ) ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ָלֽ ָּת ֶׁשָּנַתֽ ַהֶּזה

ְּבִפי ִׁשְמ ִיְתָּבַר אֹוָת ּוְמָבֲרִכים ָל מֹוִדים נּו ָאֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַהֹּכל ַעל

[ְו])(ִיְׂשָרֵאל (ַהַּׁשָּבת ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָּתִמיד ַחי ָכל

ַמִנים): ְוַהּֿזְ

B פורקן יקום C

בשבת:

ְרִויֵחי ּוְמזֹוֵני ֲאִריֵכי ְוַחֵּיי ְוַרֲחֵמי ְוִחְסָּדא ִחָּנא ְׁשַמָּיא ִמן ּפּוְרָקן ְיקּום

ַזְרָעא ְוַקָּיָמא ַחָּיא ַזְרָעא ַמַעְלָיא: ּוְנהֹוָרא ּגּוָפא ּוַבְריּות ִדְּׁשַמָּיא ְוִסַּיְעָּתא

ֲחבּוָרָתא ְוַרָּבָנן ְלָמָרָנן אֹוַרְיָתא: ִמִּפְתָּגֵמי ִיְבטּול ָלא ְוִדי ִיְפסּוק לֹא ִּדי

ַגְלָוָתא ּוְלֵריֵׁשי ַכֵּלי ְלֵריֵׁשי ְּבָבֶבל ְוִדי ְדִיְׂשָרֵאל ְבַאְרָעא ִּדי ַקִּדיָׁשָתא

ַּתְלִמיֵדי ּוְלָכל ַּתְלִמיֵדיהֹון ְלָכל ָבָבא: ִדי ּוְלַדָּיֵני ְמִתיָבָתא ּוְלֵריֵׁשי

ַיְתהֹון ְיָבֵר ָמא ְדָעֿלְ ַמְלָּכא ְּבאֹוַרְיָתא: ִקין ְּדָעֿסְ ָמן ּוְלָכל ַתְלִמיֵדיהֹון

בּון ְוִיְׁשֵּתֿזְ קּון ְוִיְתָּפֿרְ ִלְׁשֵניהֹון ָאְרָכה ְוִיֵּתן יֹוֵמיהֹון ְוַיְסֵּגא ַחֵּייהֹון ַיִּפיׁש

ָּכל הֹון ְּבַסְעּֿדְ ְיֵהא ִבְׁשַמָּיא ִּדי ָמָרן ִּביִׁשין ַמְרִעין ָּכל ּוִמן ָעָקא ָּכל ִמן

ָאֵמן: ְונֹאַמר ְוִעָּדן: ְזַמן

ְרִויֵחי ּוְמזֹוֵני ֲאִריֵכי ְוַחֵּיי ְוַרֲחֵמי ְוִחְסָּדא ִחָּנא ְׁשַמָּיא ִמן ּפּוְרָקן ְיקּום

ַזְרָעא ְוַקָּיָמא ַחָּיא ַזְרָעא ַמַעְלָיא: ּוְנהֹוָרא ּגּוָפא ּוַבְריּות ִּדְׁשַמָּיא ְוִסַּיְעָּתא

ַקִּדיָׁשא ְקָהָלא ְלָכל אֹוַרְיָתא: ִמִּפְתָּגֵמי ִיְבטּול ָלא ְוִדי ִיְפסּוק ָלא ִּדי
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כֹון ְ ָי ְיָבֵר ָמא ְדָעֿלְ ַמְלָּכא ּוְנַׁשָּיא: ַטְפָלא ְזֵעַרָּיא ִעם ַבָּיא ַרְבֿרְ ָהֵדין

בּון ְוִתְׁשֵּתֿזְ קּון ְוִתְתָּפֿרְ ִלְׁשֵניכֹון ָאְרָכה ְוִיֵּתן יֹוֵמיכֹון ְוַיְסֵּגא ַחֵּייכֹון ַיִּפיׁש

ָּכל כֹון ְּבַסְעּֿדְ ְיֵהא ִבְׁשַמָּיא ִּדי ָמָרן ִּביִׁשין ַמְרִעין ָּכל ּוִמן ָעָקא ָּכל ִמן

ָאֵמן: ְונֹאַמר ְוִעָּדן: ְזַמן

ַהָּקָהל ָּכל ֶאת ְיָבֵר הּוא ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֶׁשֵּביַר ִמי

ּוְבנֹוֵתיֶהם ּוְבֵניֶהם ּוְנֵׁשיֶהם ֵהם ַהּקֹוֶדׁש ְקִהיּלֹות ָּכל ִעם ַהֶּזה ַהָּקדֹוׁש

ֶׁשָּבִאים ּוִמי ִלְתִפָּלה ְכֵנִסּיֹות ָּבֵּתי ַיֲחִדים ֶׁשּֿמְ ּוִמי ָלֶהם: ֲאֶׁשר ְוָכל

ּוַפת ּוְלַהְבָּדָלה ְלִקּדּוׁש  ִין ְוַיֽ ַלָּמאֹור ֵנר ִנים ְ ֶׁשּנֹו ּוִמי ְלִהְתַּפֵּלל ְּבתֹוָכם

ֶּבֱאמּוָנה ִצּבּור ְּבָצְרֵכי ִקים ֶׁשעֹוֿסְ ִמי ְוָכל ַלֲעִנִּיים ּוְצָדָקה ִחים ְלאֹוֿרְ

ְלָכל ְוִיְרָּפא ַמֲחָלה ָּכל ֵמֶהם ְוָיִסיר ְׂשָכָרם ְיַׁשֵלם הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש

ְיֵדיֶהם ַמֲעֵׂשה ְּבָכל ְוַהְצָלָחה ְּבָרָכה ְוִיְׁשַלח ֲעֹוָנם ְלָכל ְוִיְסַלח ּגּוָפם

ָאֵמץ: ְונֹאַמר ֲאֵחיֶהם ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ִעם

B לממשלה תפילה C

ְמקֹור ָהַרֲחִמים ָאב ָאָּנא ִים׃ ַּבָּׁשָמֽ ל ֶאל־ֵא֖ ִים ֶאל־ַּכָּפ֔ ֙ נּו ְלָבֵב֨ ִנָּׂש֤א ב איכה

ֶאֶ֪לף ָּכל־ָח֑י ֶנֶ֣פׁש ְּפֻקַּדת ּוְבָיְד ַּגִּלים ְׁשאֹון יַח ַמְׁשִּבֽ ַאָּתה ָרכֹות ַהּֿבְ י איוב

ַחְסּֿדְ ְיִהי־ָנא ְיָלה׃ ַבָּלֽ ה ְוַאְׁשמּוָר֥ ר ַיֲֽעֹב֑ י ִּכ֣ ֶאְ֭תמֹול ְּכ֣יֹום י ֵעיֶנ֗ ְּבֽ ים ָׁשִנ֡ צ תהלים

ְלקֹוֲמָמּה ִׁשְבָרּה ֶאת ְלַרּפאֹות הֹוָדּה ָירּום פלוני ֶרץ ֶאֽ נּו מֹוַלְּדֵּתֽ ֶרץ ֶאֽ ִעם

אֹות ִמּֿנְ ָהֵסר ְלעֹוָלם: ִּתּמֹוט ַּבל ְּבָיֵתד ָקּה ְלַחּֿזְ ָלּה ְלַׁשְכֿלְ ְלַהֲאִדיָרּה

ְוָכל ְוַהְׁשֵקט ְּבַׁשְלָוה ָּבֶנֽיָה ָכל ָיֽנּוחּו ַען ְלַמֽ ְוָיגֹון ֶרב ְוֶחֽ ֶבר ֶּדֽ ַאְרָצּה

ְ ְּבַהְׁשִּבי נּו: ִּבְגבּוֵלֽ ׁשֹוד קֹול ִיָּׁשַמע לֹא ְלָאֳהֵליֶהם ִיְקַרב לֹא ַמְׁשִחית

ִּבְמֵהָרה ָנ֔תֹו׃ ְּתֵאֽ ְוַתַ֣חת ֙ ַּגְפנ ֶאל ִאיׁש ְלָהִׁשיב ֶרץ ָהָאֽ ְקֵצה ַעד ִמְלָחמֹות ה א מלכים

ָרצֹון: ְיִהי ְוֵכן ל ּגֹוֵא֔ ְלִצּיֹון֙ ּוָב֤א ָלֶבַ֑טח ן ִיְׁשֹּכ֣ ל ְוִיְׂשָרֵא֖ ה ְיהּוָד֔ ִּתָּוַׁש֣ע נט ישעיהו

ָאֵמן: ְונֹאַמר
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B החודש ברכת C

המולד: מודיעה הגבאי

ִיְגַאל הּוא ְלֵחרּות, ֵמַעְבדּות ָתם א ְוָגַאל ֵתינּו, ַלֲאב ִנִּסים ֶׁשָעָׂשה ִמי

ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ֲחֵבִרים ָהָאֶרץ, ת ַּכְנפ ֵמַאְרַּבע ִנָּדֵחינּו ִויַקֵּבץ ב, ְּבָקר ָתנּו א

ָאֵמן. ְונֹאַמר

ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ָעֵלינּו (ַהָּבִאים) ַהָּבא ... ם ְּבי ִיְהֶיה ... ֹחֶדש רֹאׁש

ָבה. ְלט

ְלַחִּיים ִיְׂשָרֵאל, ֵּבית ַעּמ ָּכל ְוַעל ָעֵלינּו הּוא, ָּברּו ׁש ַהָּקד ֵׁשהּו ְיַחּֿדְ

ָאֵמן. ְונֹאַמר ּוְלֶנָחָמה, ִליׁשּוָעה ּוְלִׂשְמָחה, ן ְלָׂשׂש ם, ּוְלָׁשל

ָלה׃ ֶּסֽ ֲל֥לּו ְיַהֽ ֹוד ֝ע֗ ֵביֶת֑ ֽיֹוְׁשֵב֣י פדַאְׁ֭שֵרי תהלים

יו׃ ָהֽ ֱא ֥ ְיָי ֶׁשֽ ם ָע֗ ָה֝ י ַאְׁשֵר֥ ּ֑לֹו ֶׁשָּכָ֣כה ָהָ֭עם י קמדַאְׁשֵר֣ תהלים

ִו֥ד ְלָד֫ ה קמהְּתִהָּל֗ תהלים

ד׃ ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ם ֗ ְמ ִׁש֝ ֲרָכ֥ה ֲאָבֽ ַהֶּמֶ֑ל ֱאלֹוַה֣י ֲ֖אֽרֹוִמְמ

ד׃ ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ם ֗ ְמ ִׁש֝ ֲלָל֥ה ֲאַהֽ ַוֽ ֲרֶכָּ֑ך ֲאָבֽ ְּבָכל־֥יֹום

ֶקר׃ ֵחֽ ֵא֣ין ְוִ֝לְגֻדָּל֗תֹו ד ְמֹא֑ ּוְמֻהָּל֣ל ֣ ְיָי ָּג֤דֹול

ידּו׃ ַיִּגֽ ּוְג֖בּוֹרֶת֣י ֲעֶׂש֑י ַמֽ ְיַׁשַּב֣ח ְל֭דֹור ּ֣דֹור

יָחה׃ ָאִׂשֽ ֹאֶת֣י ִנְפֿלְ י ְוִדְבֵר֖ הֹוֶד֑ ְּכ֣בֹוד ֲהַ֭דר

ָּנה׃ ֶרֽ ֲאַסּֿפְ ֥ ְ ּוְגדּוָּלֽ יֹאֵמ֑רּו ֽנֹוְרֹאֶת֣י ֱע֣זּוז ֶוֽ

ְיַרֵּנֽנּו׃ ֥ ְ ְוִצְדָקֽ יעּו ַיִּב֑ ֣ ַרב־ֽטּוְֿב ֵזֶ֣כר

ֶסד׃ ּוְגָדל־ָחֽ ִים ַּפ֗ ַא֝ ֶר ֶא֥ ֑ ְיָי ְוַר֣חּום ַחּ֣נּון

יו׃ ֲעָׂשֽ ַעל־ָּכל־ַמֽ יו ֲחָמ֗ ְוַ֝רֽ ל ַלֹּכ֑ ֥ טֹוב־ְיָי

ֲרֽכּוָכה׃ ְיָבֽ י ֲ֝חִסיֶד֗ ַוֽ ֲעֶׂש֑י ָּכל־ַמֽ ָי ְי֖ יֹו֣דּו

רּו׃ ְיַדֵּבֽ ֥ ְ ּוְגבּוָרֽ יֹאֵמ֑רּו ֣ ְ ַמְלֽכּו ְּכ֣בֹוד

ַמְלכּוֽתֹו׃ ֲהַד֣ר ּוְ֝כ֗בֹוד ְּגֽבּוֹרָת֑יו ָאָד֣ם ָהֽ ִלְבֵנ֣י יַע ְלהֹוִד֤
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ר׃ ָוֹדֽ ְּבָכל־ּ֥דֹור ֗ ְמַׁשְלּֿתְ ּוֶ֝מֽ ים ָלִמ֑ ָּכל־ֹעֽ ַמְל֥כּות ֗ ְ ַמְלֽכּו

ים׃ פּוִפֽ ְלָכל־ַהּֿכְ ף ְוזֹ֝וֵק֗ ְֿפִל֑ים ְלָכל־ַהֹּנֽ ָי ְי֖ סֹוֵמ֣

ְּבִעּֽתֹו׃ ֶאת־ָאְכָל֣ם ם ן־ָלֶה֖ נֹוֵתֽ ְוַאָּת֙ה ְיַׂשֵּב֑רּו ֵאֶל֣י ל ֹכ֖ ֵע֣יֵני

ָרֽצֹון׃ ְלָכל־ַח֣י יַע ּוַמְׂשִּב֖ ֶאת־ָיֶד֑ ַח ּפֹוֵת֥

יו׃ ֲעָׂשֽ ְּבָכל־ַמֽ יד ְוָ֝חִס֗ ְּבָכל־ְּדָרָכ֑יו ָי ְי֖ יק ַצִּד֣

ת׃ ֱאֶמֽ ֶבֽ ִיְקָרֻא֣הּו ר ֲאֶׁש֖ ל ְלֹכ֤ ָא֑יו ֿרְ ְלָכל־ֹקֽ ָי ְי֖ ָק֣רֹוב

ם׃ ְוֽיֹוִׁשיֵעֽ ע ִיְׁ֝שַמ֗ ם ְוֶאת־ַׁשְוָעָת֥ ַיֲֽעֶׂש֑ה יו ְרֽצֹון־ְיֵרָא֥

יד׃ ַיְׁשִמֽ ָׁשִע֣ים ֿרְ ָּכל־ָהֽ ת ְוֵא֖ ֲהָב֑יו ֶאת־ָּכל־ֹאֽ ָי ְי֖ ׁשֹוֵמ֣ר

ד׃ ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ם ָקְדׁ֗שֹו ם ֵׁש֥ ָּכל־ָּבָׂ֭שר יָבֵר֣ ִוֽ י ִּפ֥ ַדֶּב֫ר ְיֽ ְיָי֗ ְּתִהַּל֥ת =

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ם ְוַעד־עֹוָל֗ ה ַעָּת֥ ֵמֽ ּה ָי֗ ֵר֤ ְנָב֘ ֲאַנְ֤חנּו ַוֽ קטו תהלים

באב: וט’ שבועות שלפני בשבת אומרים רק

ְּבַרֲחִמים ִיְפקֹוד הּוא ָהֲעצּוִמים ְּבַרֲחָמיו ְמרֹוִמים ׁשֹוֵכן ָהַרֲחִמים ַאב
ְקֻדַּׁשת ַעל ַנְפָׁשם רּו ֶׁשָּמֿסְ ֶדׁש ַהֹּקֽ ְקִהיּלֹות ִמיִמים ְוַהּֿתְ ְוַהְיָׁשִרים ַהֲחִסיִדים

ּוֵמֲאָריֹות ּלּו ַקֽ ָׁשִרים ִמּֿנְ ִנְפָר֑דּו׃ א ֹ֣ ל ם ָת֖ ּוְבמ ם ְּבַחֵּייֶה֔ ְוַהְּנִעיִמם֙ ים ַהֶּנֱאָהִב֤ ַהֵּׁשם א ב’ שמואל

ְׁשָאר ִעם ְלטֹוָבה ינּו ֵהֽ ֱא ֵרם ִיְזּֿכְ צּוָרם: ֶפץ ְוֵחֽ קֹוָנם ְרצֹון ַלֲעׂשֹות רּו ָּגֵבֽ

ְּבתֹוַרת ַּכָּכתּוב ַהָּׁשפּו ֲעָבָדיו ַּדם ִנְקַמת ְלֵעיֵנֽינּו ינּו ְּבָיֵמֽ ְוִיְנקֹום עֹוָלם ַצִּדיֵקי

יו ְלָצָר֔ ָיִׁש֣יב ְוָנָקם֙ ִיּ֑קֹום יו ַדם־ֲעָבָד֖ י ִּכ֥ ַעּ֔מֹו גֹוִים֙ ַהְרִנ֤ינּו ִהים: ָהֱא ִאיׁש ֹמֶׁשה לב דברים

ָּדָמ֣ם יִתי ְוִנֵּק֖ ֵלאֹמר: ָּכתּוב ִביִאים ַהּֿנְ י ֲעָבֶדֽ ְיֵדי ְוַעל ַעּֽמֹו׃ ַאְדָמ֖תֹו ר ְוִכֶּפ֥ ד יואל

ַאֵּי֪ה ַהּגֹוִי֘ם ֣רּו אֿמְ ֹֽ י ָלָּ֤מה ֶנֱאַמר: ֶדׁש ַהֹּקֽ ּוְבִכְתֵבי ְּבִצּֽיֹון׃ ֹׁשֵכ֥ן ֖  ְיָי ַוֽ יִתי א־ִנֵּק֑ ֹֽ ל עט תהלים

ֹדֵרׁ֣ש י ִּכ֤ ְואֹוֵמר: ׃ ַהָּׁשֽפּו י ַּדם־ֲעָבֶד֥ ת ִנְ֝קַמ֗ ְלֵעיֵנ֑ינּו ַּבֹּגיִי֣ם ִיָּוַד֣ע ם יֶה֥ ֵה֫ ֽ ֱא ט תהלים

ַחץ ָמ֥ ְגִוּ֑יֹות ָמֵל֣א ַּבּ֭גֹוִים ין ָיִד֣ ְואֹוֵמר: ים׃ ֲעָנִוֽ ת ֲעַק֥ ַצֽ ח ַכ֗ ָׁש֝ א ֹ֥ ל ָזָכ֑ר ֹאָת֣ם ִמים ָּד֭ קי תהלים

אׁש׃ ֹֽ ר ים ָיִר֥ ן ַעל־ֵּכ֝֗ ִיְׁשֶּת֑ה ֶר ַּבֶּד֣ ִמַּ֭נַחל ה׃ ַרָּבֽ ֶרץ ַעל־ֶא֥ אׁש ֹ֗֝ ר

ְׁש֣מֹו־ְלַבּ֑דֹו׃ ִּכי־ִנְׂשָּג֣ב ְיָי֗ ם ֶאת־ֵׁש֬ ּו ֲל֤ל֨ ְיַהֽ ש”ץ: קמח תהלים

ִלְבֵנ֣י יו ָכל־ֲחִסיָד֗ ְלֽ ְּתִהָּל֤ה ְלַעּ֡מֹו ֶרן ֶק֨ ֤ ֶרם ַוָּי ִים׃ ְוָׁשָמֽ ֶרץ ַעל־ֶא֥ ֝הֹו֗דֹו קהל:

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ֹר֗בֹו ְק֝ ַע֥ם ִיְׂ֭שָרֵאל
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בשבת: תורה הספר כשחוזרים

ְּכ֣בֹוד ַלְ֭יָי ָה֣בּו ז׃ ָוֹעֽ ָּכ֥בֹוד ְיָי֗ ַלֽ֝ ָה֥בּו ֵאִל֑ים ְּבֵנ֣י ַלְ֭יָי ָה֣בּו ִו֥ד ְלָד֫ כטִמְז֗מֹור תהלים

ִהְרִע֑ים ל־ַהָּכ֥בֹוד ֵאֽ ִים ָּמ֥ ַעל־ַה֫ ְיָי֗ ֥קֹול ֶדׁש׃ ְּבַהְדַרת־ֹקֽ ְיָי֗ ַלֽ֝ ֲח֥וּו ִהְׁשַּתֽ ְׁש֑מֹו

ֲאָרִז֑ים ֹׁשֵב֣ר ָי֥ ְי֖ ֣קֹול ָהָדר׃ ֶּבֽ ָי֗ ְי֜ ֥קֹול ַח ַּבֹּכ֑ ֥ ֽקֹול־ְיָי ים׃ ַרִּבֽ ִים ַעל־ַמ֥ ָי֗ ְי֜

ְּכ֣מֹו ְוִׂ֝שְר֗יֹון ְלָב֥נֹון ְּכמֹו־ֵעֶ֑גל ם ַוַּיְרִקיֵד֥ ָבֽנֹון׃ ַהּֿלְ ֶאת־ַאְרֵז֥י ָי֗ ְי֜ ר ַוְיַׁשֵּב֥

ָי֗ ְי֜ יל ָיִח֥ ִמְדָּב֑ר יל ָיִח֣ ֥ ָי ְי֖ ֣קֹול ׁש׃ ֵאֽ ֲה֥בֹות ַלֽ ב ֵצ֗ ֹח֝ ֥ ֽקֹול־ְיָי ים׃ ֶבן־ְרֵאִמֽ

ר ֹאֵמ֥ ּ֗לֹו ֻּכ֝ יָכ֑לֹו ּוְבֵהֽ ֥רֹות ְיָע֫ ַוֶּיֱֽחׂ֪שף ַאָּילֹו֘ת ְיחֹוֵל֣ל ֙ ְיָי ֣קֹול ׁש׃ ָקֵדֽ ִמְדַּב֣ר

ְיָבֵר֖ ְיָי֓ ִיֵּת֑ן ְלַעּ֣מֹו ז ֹע֖ ְיָי֗ ם׃ ְלעֹוָלֽ ֶמֶ֣ל ָי֗ ְי֜ ַוֵּיֶׁ֥שב ָיָׁש֑ב ַלַּמּ֣בּול ָי ְי֖ ָּכֽבֹוד׃

ַֿבָּׁשֽלֹום׃ ֶאת־ַעּ֣מֹו

בשבת: שלא טוב ביום תורה הספר כשחוזרים

ְיָסָדּ֑ה ים ַעל־ַיִּמ֣ ִּכי־֖הּוא ּה׃ ָבֽ ֵבי ְו֣יֿׁשְ ל ֵב֗ ֵּת֝ ּוְמלֹוָאּ֑ה ָהָאֶ֣רץ ַלְ֭יָי ְז֥מֹור ִמ֫ ד כדְלָדִו֗ תהלים

ִים ַכַּפ֗ י ְנִק֥ ָקְדֽׁשֹו׃ ִּבְמ֥קֹום י־ָי֗֝קּום ּוִמ֥ ֑ ְיָי ְּבַה֣ר ַ֖יֲֽעֶלה י ִמ֥ ְיֽכֹונֲֶנָֽה׃ ְוַעל־ְנָ֝ה֗רֹות

֑ ְיָי ֵמֵא֣ת ְבָ֭רָכה ִיָּׂש֣א ה׃ ְלִמְרָמֽ ִנְׁשַּב֣ע א ֹ֖ ְול י ַנְפִׁש֑ ַלָּׁשְ֣וא א־ָנָׂש֣א ֹֽ ל ֲאֶׁש֤ר ב ָב֥ ֵל֫ ּוַב֪ר

ים ְׁשָעִר֨ ְׂש֤אּו ָלה׃ ֶסֽ ב ַיֲֽעֹק֣ ָפֶנ֖י י ְמַבְקֵׁש֥֨ ָׁש֑ו ֹּדֿרְ ּ֣דֹור ֶז֭ה ִיְׁשֽעֹו׃ י ֵה֥ ֱא ֵמֽ ה ּוְ֝צָדָק֗

ִעּ֣זּוז ָי ְי֖ ֥בֹוד ַהָּכ֫ ֶמֶ֤ל ֶז֘ה י ִמ֥ ַהָּכֽבֹוד׃ ֶמֶ֣ל ְוָ֝י֗בֹוא עֹוָל֑ם ִּפְתֵח֣י אּו ְוִ֭הָּנֽֿׂשְ ם אֵׁשיֶכ֗ ָרֽ

ֶמֶ֣ל א ֹ֗ ְוָ֝יב עֹוָל֑ם ִּפְתֵח֣י ּוְׂ֭שאּו ם אֵׁשיֶכ֗ ָרֽ ְׁשָעִרים ְׂש֤אּו ה׃ ִמְלָחָמֽ ִּגּ֥בֹור ָי֗ ְי֜ ְוִגּ֑בֹור

ָלה׃ ֶסֽ ַהָּכ֣בֹוד ֶל ֶמ֖ ֤הּוא ְצָב֑אֹות ְיָי֥ ֥בֹוד ַהָּכ֫ ֶמֶ֪ל ֶז֘ה ֣הּוא י ִמ֤ ַהָּכֽבֹוד׃

ה ָּת֗ ַא֝ ִלְמֽנּוָחֶת֑ ָי ְי֖ קּוָמ֣ה ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ י ַאְלֵפ֥ ֲב֖בֹות ִרֽ ְיָי֔ ׁשּוָב֣ה יֹאַמ֑ר ה יּוְבֻנֹח֖ במדבר
קלב תהלים

ַעְבֶּד֑ ָּדִו֣ד ֲעבּור ַּבֽ ְיַרֵּנֽנּו׃ י ֲחִסיֶד֥ ַוֽ ׁשּו־ֶצֶ֑דק ִיְלּֿבְ ֲהֶנ֥י ֹּכֽ ׃ ֻעֶּזֽ  ֲא֥רֹון ַוֽ

בּו׃ ֲעֹזֽ ל־ַּתֽ ַאֽ י ֹוָרִת֗ ּֽת֝ ָלֶכ֑ם ָנַתִּ֣תי טֹ֭וב ֶלַ֣קח י ִּכ֤ ׃ ְמִׁשיֶחֽ ְּפֵנ֣י ב ֵׁש֗ דַאל־ָּת֝ משלי

ַדְרֵכי־ֹנַ֑עם ְּדָרֶכ֥יָה ר׃ ְמֻאָּׁשֽ ֶכ֥יָה ֹתֿמְ ָּבּ֑ה ים ֲחִזיִק֣ ַלַּמֽ ִה֭יא ץ־ַחִּי֣ים ֵעֽ ג= משלי

ֶדם׃ ְּכֶקֽ ינּו ָיֵמ֖ ׁש ַחֵּד֥ ָנׁ֔שּוָבה ְוֽ ֙ י ֵאֶל֨ ֤ ְיָי נּו ֲהִׁשיֵב֨ ָׁשֽלֹום׃ יבֹוֶת֣יָה ָכל־ְנִת֖ הְוֽ איכה
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ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו - ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר ַרָּבא

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ָּלא ְלֵעֽ ׃ הּוא ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא
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׃ ְּתִהָּלֶתֽ יד ַיִּג֥ י ּוִ֝פ֗ ִּתְפָּת֑ח ְׂשָפַת֣י ֲאֹ֭דָני נא תהלים

ִיְצָחק ֵהי ֱא ַאְבָרָהם ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֲחָסִדים ּגֹוֵמל ֶעְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל ַיֲעֹקב ֵהי ֵוא

ַען ְלַמֽ ְבֵניֶהם ִלְבֵני גֹוֵאל ּוֵמִביא ָאבֹות ַחְסֵדי ְוזֹוֵכר ַהֹּכל ְוקֹוֵנה טֹוִבים

ְּבַאֲהָבה: ְׁשמֹו

ְלַמַעְנ ַהַחִּיים ְּבֵסֶפר נּו ְוָכְתֵבֽ ַּבַחִּיים ָחֵפץ ֶל ֶמֽ ְלַחִּיים נּו ָזְכֵרֽ בשבתשובה:

ַחִּיים: ִהים ֱא

ַאְבָרָהם: ָמֵגן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוָמֵגן: יַע ּומֹוִׁשֽ עֹוֵזר ֶל ֶמֽ

יַע: ְלהֹוִׁשֽ ַרב ַאָּתה ֵמִתים ְמַחֵּיה ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ִּגּבֹור ַאָּתה

אומרים: פסח של א’ יום מוסף עד עצרת שמיני של ממוסף

ַהּגֶׁשם ּומֹוִריד ָהֽרּוַח ַמִּׁשיב

נֹוְֿפִלים סֹוֵמ ַרִּבים ְּבַרֲחִמים ֵמִתים ְמַחֵּיה ֶסד ְּבֶחֽ ַחִּיים ְמַכְלֵּכל

ָכֽמֹו ִמי ָעָפר: ִליֵׁשֵני ֱאמּוָנתֹו ּוְמַקֵּים ֲאסּוִרים ּוַמִּתיר חֹוִלים ְורֹוֵפא

ְיׁשּוָעה: יַח ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ֶל ֶמֽ ָּל ּֽדֹוֶמה ּוִמי ְּגבּורֹות ַעל ַּבֽ

ְּבַרֲחִמים: ְלַחִּיים ְיצּוָריו זֹוֵכר ָהַרֲחִמים ַאב ָכֽמֹו ִמי שובה: בשבת

ַהֵּמִתים: ְמַחֵּיה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֵמִתים: ְלַהֲחיֹות ַאָּתה ְוֶנֱאָמן
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G קדושה e

ֶדׁש ַּבֹּקֽ ִׁשְמ ַהַּמְקִּדיִׁשים ֶדׁש ֹקֽ ַׂשְרֵפי יַח ִׂשֽ ְּכסֹוד ְוַנְקִּדיֿׁשְ ַנֲעִריֿצְ

ר ְוָאַמ֔ ֶאל־ֶזה֙ ֶז֤ה א ְוָקָר֨ ְנִביֶא ַיד ַעל ַּכָּכתּוב

ש”ץ:

ְּכבֹוֽדֹו׃ ֶרץ ָכל־ָהָא֖ א ֹ֥ ְמל ְצָב֑אֹות ֣ ְיָי ָק֖דֹוׁש ָק֛דֹוׁש ָק֧דֹוׁש וש”ץ: קהל

ְּכבֹודֹו ְמקֹום ַאֵּיה ָלֶזה ֶזה ׁשֹוֲאִלים ְמָׁשֲרָתיו עֹוָלם ָמֵלא ְּכבֹודֹו

רּו: יֹאֵמֽ ָּברּו ְלֻעָּמָתם

ש”ץ:

קֹוֽמֹו׃ ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי ָּב֥רּו וש”ץ: קהל

ְּבָכל ֶקר ָוֹבֽ ֶרב ֶעֽ ְׁשמֹו ַהְמַיֲחִדים ַעם ְוָיחֹון ְּבַרֲחִמים ֶפן ִיֽ הּוא קֹומֹו ִמּֿמְ

ִרים: אֹוֿמְ ְׁשַמע ְּבַאֲהָבה ִים ַּפֲעַמֽ ָּתִמיד יֹום

ש”ץ:

ד׃ ֶאָחֽ ֥ ְיָי ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ְיָי ִיְׂשָרֵא֑ל ע ְׁשַמ֖ וש”ץ: קהל

נּו ַיְׁשִמיֵעֽ ְוהּוא נּו מֹוִׁשיֵעֽ הּוא נּו ַמְלֵּכֽ הּוא ינּו ָאִבֽ הּוא ינּו ֵהֽ ֱא הּוא ֶאָחד

ִהים ֵלא ָלֶכם ִלְהיֹות ַחי ָּכל ְלֵעיֵני ֵׁשִנית ְּבַרֲחָמיו

ש”ץ:

‘אלהכם‘: פיוט מוסיפים אופן בהם שאומרים בשבתות ם׃* ֵהיֶכֽ ֽ ֱא ֥ ְיָי י ֲאִנ֖ וש”ץ: קהל

ֵלאֹמר: ָּכתּוב ָקְדֿׁשְ ּוְבִדְבֵרי ש”ץ:

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ר ָוֹ֝ד֗ ר ְלֹד֥ ִצּ֭יֹון ַהִ֣י ֱא ם עֹוָל֗ ְלֽ ְיָי֨ ֤ ִיְמ וש”ץ: קהל

ינּו ֵהֽ ֱא ְוִׁשְבֲח ַנְקִּדיׁש ְ ְקֻדָּׁש ְנָצִחים ּוְלֵנַֽצח ָּגְדֶלֽ ַנִּגיד ָודֹור ְלדֹור

ָּברּו ָּתה: ַאֽ ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֶל ֶמֽ ֵאל ִּכי ָוֶעד ְלעֹוָלם ָימּוׁש לֹא ינּו ִמִּפֽ

ַהָּקדֹוׁש: ( ֶל ַהֶּמֽ שובה: בשבת *) *ָהֵאל ְיָי ַאָּתה

ש”ץ:

שובה: לשבת

ְזדֹונֹות ִויַכֵּפר ְלַרֲחִמים ַיֲהפֹו ַהִּדין ִמַּדת ְלֻאִּמים ּוְבִמיׁשֹור ֶדק ֶצֽ ׁשֹוֵפט ם ֵהיֶכֽ ֽ ֱא

ְוָיִמים ֵלילֹות ְמַקִּוים ְלַכָּפָרה ְּכָתִמים ְוַהְלֵּבן ַהְצֵהר ֲחָטִאים ָאדֹון ַוֲאָׁשִמים ֲעֹונֹות ּוְׁשָגגֹות

ִלְבֵניֶהם ַקֵּים ִמיִמים ְוַהּֿתְ ַהְיָׁשִרים ִראׁשֹוִנים ְּבִרית ְזכֹור ְוָצִמים ִמְתַעִּנים ַעּֿמְ ֲחֵזה

עֹוָלִמים: ְלעֹוְלֵמי ַמְלָּכם ְוִיְמ ְקדּוִמים ְׁשבּוַעת

בראשית: לשבת

ּוִמְזְּבחֹו ָיִׁשית ְוַאְרמֹון ִיְבֶנה ִּתָּלּה ַעל ָהִעיר ְּכֵמֵראִׁשית ִּכְסאֹו ִיּכֹון ַעְבּדֹו ַיְׂשִּכיל ם ֵהיֶכֽ ֽ ֱא

ָלַקח ַיד ְּכַעל ִיָּמֵחץ ָּבּה ָהעֹוֵבד ָחְפִׁשית ֱהיֹוָתּה ִיְקָרא ְּדרֹור ָהִּׁשית ִנּסּו ּוְמקֹום ִיְרָּפא

ְּבֵראִׁשית: ַׁשָּבת ׁשֹוֵמר ַעם ַעל ִיְמלֹו ֲחִריִׁשית ָיִפיץ ָקָמיו ַזְעּמֹו ֹחֶזק ּכּוִׁשית

חנוכה: לשבת

ַיֲאִביד אֹוֵיב ִּפיו ֶבט ְּבֵׁשֽ ָיִמית ָהִרְׁשָעה ָרִביד ּוִמְׁשָּפט ֶדק ֶצֽ ֵאזֹור ְמִׁשיחֹו ָיִביא ם ֵהיֶכֽ ֽ ֱא

ֲחלֹוף ֵמַהְכִּביד ֶזן ֹאֽ ַהּטֹות ְיַחֵּדׁש ֲחָדָׁשה ָּדת ֵמַהֲעִביד ָצִעיר ִלְגמֹור ַהֵּלל ַהִּנִּסים ְוַעל

ד: ְלָדִוֽ ַהַּבִ֣ית ֲחֻנַּכ֖ת יר ִׁש֤ ִמְז֡מֹור ְוָנִׁשיר ַיְזִּביד ְיקֹוֵמם ֶדׁש ֹקֽ ְזבּול לֱאִליִלים תהלים
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נחמו: לשבת

ְּבִריתֹו ּוַמְלַא ֵמֲאסּוֵריֶכם ְצאּו ֵלאֹמר ָיִחיׁש ָהֵעת יֶכם ְנפּוצֹוֵתֽ ְלַקֵּבץ ָידֹו יֹוִסיף ם ֵהיֶכֽ ֽ ֱא

ִרים ַהּׁשֹוֿמְ ְיַקֶּבְצֶכם ּוְלִעירֹו ְלִמיׁשֹור ֶהָעֹקב ְוָהָיה ַּפּנּו ַּדְרּכֹו ְלַבְבֶכם ְלָהִׁשיב ִיְׁשַלח

י ַעִּמ֑ ַנֲֽח֖מּו ָקְדׁשֹו ֵזֶֽכר ַחי ָלֶכם ֳּדִמי נּו ִּתּֿתְ ְוַאל ְׁשמֹו ָּבֲרכּו ּוֵביֵניֶכם ֵּבינֹו ִהיא ְּבִרית ַׁשָּבת

ֲעֵליֶכם: ְוֶאְמ ֶכם ַמְלּֿכְ הּוא ֲאִני ִּכי ם: ֵהיֶכֽ ֱא ר יֹאַמ֖

נשואין: לשבת

הֹוָלמֹו ְּכבֹודֹו ְמקֹום ְוַאֵּיה מֹו ָלֽ לֹא ָרז רּוחֹות ַמְלָאָכיו ֵעיָלמֹו ֵּכס ָׂשם ִׁשְכנֹו ם ֵהיֶכֽ ֽ ֱא

ֶזה ִּבְמקֹומֹו ָּגנֹון ִצּיֹון ֲחֵזה קּומֹו ְליֹום ִיְמלֹו ָלֵעת קֹוֽמֹו: ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי ָּב֥רּו ִרים אֹוֿמְ

ְמקֹומֹו: ִּכֵּסא ִם ִליֽרּוָׁשַלֽ ְקרֹוא ְיקּומֹו ָּכל עּו ְ ְוֵי ִיְראּו

מילה: ברית לשבת

טֹוב ְלַבֵּׂשר ְּכִרית ְּבַנַֽחל ִנְסָּתר ֶאת ִלְׁשֵאִרית ַח ׁשֹוֵלֽ ִהֵּנה ִרית ַהּֿבְ זֹוֵכר ֲאִני ם ֵהיֶכֽ ֽ ֱא

ְזהֹוִרית: ִי ַהֽ ֱא ָמַל ְלִצּיֹון ָאַמר ְבִרית ְּכֽרּוֵתי ָּכל זֹאת ֵיְדעּו ְּבַאֲחִרית ְוָׁשלֹום

ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶּסֽ ְיַהֲללּו יֹום ְּבָכל ּוְקדֹוִׁשים ָקדֹוׁש ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש ַאָּתה

ַהָּקדֹוׁש: ( ֶל ַהֶּמֽ שובה: בשבת *) *ָהֵאל ְיָי

139 עמ’ יצרת” ”אתה כאן אומרים חודש ראש בשבת

ֶגֽיָה ְמַעּֿנְ יָה ְנָסֶכֽ ִסּדּוֵרי ִעם יָה ֵּפרּוֶׁשֽ יָת ִצִּוֽ יָה נֹוֶתֽ ָקְרּֿבְ יָת ָרִצֽ ַׁשָּבת ִּתַּכְנָּת

ְּגֻדָּלה יָה ְּדָבֶרֽ ָהאֹוֲהִבים ְוַגם ָזכּו ַחִּיים יָה טֹוֲעֶמֽ לּו ִיְנָחֽ ָּכבֹוד ְלעֹוָלם

ָקְרַּבן ָּבּה ְלַהְקִריב ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַוְּתַצֵּוֽנּו יָה ָעֶלֽ ִנְצַטּוּו ִמִּסיַני ָאז רּו ָּבָחֽ

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ִמְּלָפֶנֽי ָרצֹון ְיִהי ָּכָראּוי: ַׁשָּבת מּוַסף

ֶאת ְלָפֶנֽי ַנֲעֶׂשה ְוָׁשם נּו ִּבְגבּוֵלֽ נּו ְוִתָּטֵעֽ נּו ְלַאְרֵצֽ ְבִׂשְמָחה נּו ֶׁשַּתֲעֵלֽ

מּוַסף ְוֶאת ְּכִהְלָכָתם: ּומּוָסִפים ְּכִסְדָרם ְּתִמיִדים ינּו חֹובֹוֵתֽ נֹות ָקְרּֿבְ

ְּכמֹו ְרצֹוֶנֽ  ְּכִמְצַות ְּבַאֲהָבה ְלָפֶנֽי ְוַנְקִריב ַנֲעֶׂשה ַהֶּזה ַהַּׁשָּבת יֹום

ָּכָאמּור: ְכבֹוֶדֽ ִמִּפי ַעְבּֿדְ ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ָעֵלֽ ְבָּת ֶׁשָּכַתֽ

ִמְנָח֛ה ֶלת ֹס֧ ים ֶעְׂשֹרִנ֗ ּוְׁשֵנ֣י ם ְּתִמיִמ֑ ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ים ְׁשֵנֽי־ְכָבִׂש֥ ת ַהַּׁשָּב֔ ּוְביֹום֙ כח במדבר

ּה׃ ְוִנְסָּכֽ יד ַהָּתִמ֖ ַעל־ֹעַל֥ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו ת ַׁשַּב֖ ֹעַל֥ת ְוִנְסּֽכֹו׃ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה
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ֻּכָּלם ְׁשִביִעי ֵׁשי ְמַקּֿדְ ַעם ֶנג ֹעֽ ֵאי ְוֽקֹוֿרְ ַׁשָּבת ֵרי ׁשֹוֿמְ ְבַמְלכּוְת חּו ִיְׂשֿמְ

אֹותֹו ָיִמים ֶחְמַּדת ְוִקַּדְׁשּתֹו ּבֹו יָת ָרִצֽ ִביִעי ּוַבּֿׁשְ ִמּטּוֶבֽ גּו ְוִיְתַעּֿנְ עּו ִיְׂשּֿבְ

ְבֵראִׁשית׃ ְלַמֲעֵׂשה ֵזֶֽכר אָת ָקָרֽ

ֶחְלֵקנּו ְוֵתן ְּבִמְצֹוֶתי ֵׁשנּו ַקּֿדְ ִבְמנּוָחֵתנּו ְרֵצה ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵוא ֵהינּו ֱא

ֶּבֱאֶמת: ְלָעְבּֿדְ ִלֵּבנּו ְוַטֵהר ִּביׁשּוָעֶת ֵחנּו ְוַׂשּֿמְ ִמּטּוֶב ֵענּו ַׂשּֿבְ ְּבתֹוָרֶת

ִיְׂשָרֵאל ְב חּו ְוִיְׂשֿמְ ָקְדֶׁש ַׁשַּבת ּוְבָרצֹון ְּבַאֲהָבה ֵהינּו ֱא ְיָי ְוַהְנִחיֵלנּו

רצה... ַהַּׁשָּבת: ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ְׁשֶמֽ אֹוֲהֵבי

חדש: בראש

יָת ְוָרִצֽ נּו אֹוָתֽ ְבָּת ָאַהֽ ִביִעי ַהּֿׁשְ ַּביֹום ְמַלאְכּֿתְ יָת ִּכִּלֽ ֶדם ִמֶּקֽ עֹוָלֿמְ ְרָּת ָיַצֽ ַאָּתה

ַלֲעבֹוָדֶתֽ ַמְלֵּכנּו נּו ְוֵקַרְבָּתֽ י ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו ְוִקַּדְׁשָּתֽ ׁשֹונֹות ַהּֿלְ ִמָּכל נּו ְורֹוַמְמָּתֽ נּו ָּבֽ

ַׁשָּבתֹות ְּבַאֲהָבה ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ָלֽ ַוִּתֶּתן אָת: ָקָרֽ ינּו ָעֵלֽ ְוַהָּקדֹוׁש ַהָּגדֹול ְוִׁשְמ

ָבה ָחֿרְ ינּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ּוְלִפי ְלַכָּפָרה ֳחָדִׁשים ְוָראֵׁשי ִלְמנּוָחה

ֲאַנְֽחנּו ְוֵאין ַחֵּיֽינּו ִמֵּבית ָּכבֹוד ְוֻּנַּטל נּו ְיָקֵרֽ ְוָגָלה נּו ִמְקָּדֵׁשֽ ֵּבית ְוָׁשֵמם נּו ִעיֵרֽ

ִׁשְמ ֶׁשִּנְקָרא ְוַהָּקדֹוׁש ַהָּגדֹול ִית ַּבַּבֽ ְּבִחיָרֶתֽ ְּבֵבית ינּו חֹובֹוֵתֽ ַלֲעׂשֹות ְיכֹוִלים

ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי : ְּבִמְקָּדֶׁשֽ ָחה ְׁשִּנְׁשַּתּֿלְ ַהָּיד ֵני ִמּֿפְ ָעָליו

ֶאת ְלָפֶנֽי ַנֲעֶׂשה ְוָׁשם נּו ִּבְגבּוֵלֽ נּו ְוִתָּטֵעֽ נּו ְלַאְרֵצֽ ְבִׂשְמָחה נּו ֶׁשַּתֲעֵלֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ

ְּכִהְלָכָתם: ּומּוָסִפים ְּכִסְדָרם ְּתִמיִדים ינּו חֹובֹוֵתֽ נֹות ָקְרּֿבְ

ְלָפֶנֽי ְוַנְקִריב ַנֲעֶׂשה ַהֶּזה ֶדׁש ַהֹחֽ רֹאׁש ְויֹום ַהֶּזה ַהַּׁשָּבת יֹום מּוְסֵפי ְוֶאת
ַעְבּֿדְ ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ָעֵלֽ ְבָּת ֶׁשָּכַתֽ ְּכמֹו ְרצֹוֶנֽ  ְּכִמְצַות ְּבַאֲהָבה

ים ֶעְׂשֹרִנ֗ ּוְׁשֵנ֣י ם ְּתִמיִמ֑ ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ים ְׁשֵנֽי־ְכָבִׂש֥ ת ַהַּׁשָּב֔ ּוְביֹום֙ ָּכָאמּור: ְכבֹוֶדֽ כחִמִּפי במדבר

ּה׃ ְוִנְסָּכֽ יד ַהָּתִמ֖ ַעל־ֹעַל֥ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו ת ַׁשַּב֖ ֹעַל֥ת ְוִנְסּֽכֹו׃ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה ִמְנָח֛ה ֶלת ֹס֧

֑ ְיָי ַלֽ ֹעָל֖ה יבּו ַּתְקִר֥ ם ָחְדֵׁשיֶכ֔ ּוְבָראֵׁשי֙ ָּכָאמּור: ֶדׁש ֹחֽ רֹאׁש ְוָקְרַּבן ַׁשָּבת ָקְרַּבן כחֶזה במדבר

ּוִמְנָחָתם ם׃ ְּתִמיִמֽ ִׁשְבָע֖ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ד ֶאָח֔ ְוַאִ֣יל ִים֙ ְׁשַנ֨ ר ְּבֵנֽי־ָבָק֤ ים ָּפִר֨

ֶבׂש ַלֶּכֽ ְוִעָּׂשרֹון ִיל ָלָאֽ ֶעְׂשֹרִנים ּוְׁשֵני ַלָּפר ֶעְׂשֹרִנים ָׁשה ְׁש ִּכְמֻדָּבר ְוִנְסֵּכיֶהם

ְּכִהְלָכָתם: ְתִמיִדים ּוְׁשֵני ְלַכֵּפר ְוָׂשִעיר ְּכִנְסּכֹו  ִין ְוַיֽ
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עּו ִיְׂשּֿבְ ֻּכָּלם ְׁשִביִעי ֵׁשי ְמַקּֿדְ ַעם ֶנג ֹעֽ ֵאי ְוֽקֹוֿרְ ַׁשָּבת ֵרי ׁשֹוֿמְ ְבַמְלכּוְת חּו ִיְׂשֿמְ

ֵזֶֽכר אָת ָקָרֽ אֹותֹו ָיִמים ֶחְמַּדת ְוִקַּדְׁשּתֹו ּבֹו יָת ָרִצֽ ִביִעי ּוַבּֿׁשְ ִמּטּוֶבֽ גּו ְוִיְתַעּֿנְ

ְבֵראִׁשית: ְלַמֲעֵׂשה

ֶאת ַהֶּזה ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ינּו ָעֵלֽ ְוַחֵּדׁש נּו ִבְמנּוָחֵתֽ ְרֵצה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא
ְלַפְרָנָסה ּוְלֶנָחָמה ִליׁשּוָעה ּוְלִׂשְמָחה ְלָׂשׂשֹון ְוִלְבָרָכה ְלטֹוָבה ַהֶּזה ֶדׁש ַהֹחֽ

ּוְלַכָּפַרת : ב’: באדר ] ָעֹון ְוִלְסִליַחת ֵחְטא יַלת ִלְמִחֽ ּוְלָׁשלֹום ְלַחִּיים ּוְלַכְלָּכָלה

ְעָּת הֹוָדֽ ָלֶהם ָקְדֿׁשְ ְוַׁשַּבת ָהֻאּמֹות ִמָּכל ְרָּת ָּבַחֽ ִיְׂשָרֵאל ְבַעּֿמְ ִּכי ַׁשע]: ָּפֽ

ְוָראֵׁשי ְוִיְׂשָרֵאל ַהַּׁשָּבת ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְעָּת: ָקָבֽ ָלֶהם ֳחָדִׁשים ָראֵׁשי ְוֻחֵּקי

רצה... ֳחָדִׁשים:

ִלְדִביר ָהֲעבֹוָדה ְוָהֵׁשב ּוִבְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְּבַעּֿמְ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְרֵצה

ּוְתִהי ְּבָרצֹון ְתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ְמֵהָרה ּוְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְוִאֵּׁשי : ֵּביֶתֽ

ְלִצּיֹון ְּבׁשּוְֿב ֵעיֵנֽינּו ְוֶתֱחֶזֽיָנה : ַעֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹוַדת ָּתִמיד ְלָרצֹון

ְלִצּיֹון: ְׁשִכיָנתֹו ַהַּמֲחִזיר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְּבַרֲחִמים:

דרבנן: מודים הש”ץ– בחזרת

ְיָי הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ְּבֵראִׁשית: יֹוֵצר נּו ֵרֽ יֹוֿצְ ָּבָׂשר ָכל

ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ְוהֹוָדאֹות ְּבָרכֹות

נּו: ְוִקַּיְמָּתֽ נּו ֶׁשֶהֱחִייָתֽ ַעל ְוַהָּקדֹוׁש

ְוֶתֱאסֹוף נּו ֵמֽ ּוְתַקּֿיְ ְּתַחֵּיֽנּו ֵּכן

ִלְׁשֹמר ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצֹרת ינּו ָּגֻלּיֹוֵתֽ

ּוְלָעְבּֿדְ ְרֹצֶנֽ  ְוַלֲעׂשֹות י ֻחֶּקֽ

ָל מֹוִדים נּו ֶׁשָאֽ ַעל ָׁשֵלם ְּבֵלָבב

ַההֹוָדאֹות: ֵאל ָּברּו

הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָמֵגן ַחֵּיֽינּו צּור ָוֶעד ְלעֹוָלם

ָודֹור: ְלדֹור הּוא ַאָּתה נּו ִיְׁשֵעֽ

ַעל ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר ְּל נֹוֶדה

ְוַעל ְּבָיֶדֽ סּוִרים ַהּֿמְ ַחֵּיֽינּו

ְוַעל ָל קּודֹות ַהּֿפְ ינּו ִנְׁשמֹוֵתֽ

ְוַעל נּו ִעָּמֽ יֹום ָכל ֶׁשּֿבְ י ִנֶּסֽ

ֵעת ָכל ֶׁשּֿבְ י ְוטֹובֹוֶתֽ י אֹוֶתֽ ִנְפֿלְ

ִּכי ַהּטֹוב ִים: ְוָצֳהָרֽ ֶקר ָוֹבֽ ֶרב ֶעֽ

לֹא ִּכי ַרֵחם ְוַהֿמְ י ַרֲחֶמֽ ָכלּו לֹא

: ָל ינּו ִקִוֽ ֵמעֹוָלם י ֲחָסֶדֽ ּמּו ַתֽ
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ַהִּמְלָחמֹות ְוַעל ׁשּועֹות ַהּֿתְ ְוַעל בּורֹות ַהּֿגְ ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהִּנִּסים ַעל בחנוכה:

ֹּכֵהן יֹוָחָנן ֶּבן ַמִּתְתָיֽהּו ִּביֵמי ַהֶּזה: ַמן ַּבּֿזְ ָהֵהם ַּבָּיִמים ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ יָת ֶׁשָעִׂשֽ

ְלַהְׁשִּכיָחם ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ַעל ָׁשָעה ָהֿרְ ָיָון ַמְלכּות ָדה ְּכֶׁשָעֿמְ ּוָבָניו ַחְׁשֹמַני ָּגדֹול

ְּבֵעת ָלֶהם ְדָּת ָעַמֽ ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ ְוַאָּתה :   ְרצֹוֶנֽ ֵמֻחֵּקי ּוְלַהֲעִביָרם ּתֹוָרֶתֽ

ְּבַיד ִּגּבֹוִרים ְרָּת ָמַסֽ ִנְקָמָתם: ֶאת ְמָּת ָנַקֽ ִּדיָנם ֶאת ְנָּת ַּדֽ ִריָבם ֶאת ְבָּת ַרֽ ָצָרָתם

ְוֵזִדים ַצִּדיִקים ְּבַיד ּוְרָׁשִעים ְטהֹוִרים ְּבַיד ּוְטֵמִאים ְמַעִּטים ְּבַיד ְוַרִּבים ַחָּלִׁשים

ִיְׂשָרֵאל ּוְלַעּֿמְ ְּבעֹוָלֶמֽ ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֵׁשם יָת ָעִׂשֽ ּוְל : תֹוָרֶתֽ ֵקי עֹוֿסְ ְּבַיד

ֵּביֶתֽ ִלְדִביר ָבֶנֽי אּו ָּבֽ ַּכ ַחר ְוַאֽ ַהֶּזה: ְּכַהּיֹום ּוֻפְרָקן ְגדֹוָלה ְּתׁשּוָעה יָת ָעִׂשֽ

ְוָקְֿבעּו ֶׁשֽ ָקּֿדְ ְּבַחְצרֹות ֵנרֹות יקּו ְוִהְדִלֽ ִמְקָּדֶׁשֽ ֶאת ְוִטֲהרּו ֵהיָכֶלֽ ֶאת ּוִפּנּו

ַהָּגדֹול: ְלִׁשְמ ְלַהֵּלל ְלהֹודֹות ּלּו ֵאֽ ֲחֻנָּכה ְיֵמי ְׁשמֹוַנת

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָּתִמיד נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ְוִיְתרֹוַמם ִיְתָּבַר ֻּכָּלם ְוַעל

: ְבִריֶתֽ ְּבֵני טֹוִבים ְלַחִּיים ּוְכתֹוב שובה: בשבת

נּו ְוֶעְזָרֵתֽ נּו ְיׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל ֶּבֱאֶמת ִׁשְמ ֶאת ִויַהֲללּו ָלה ֶּסֽ יֹוֽדּו ַהַחִּיים ְוָכל

ְלהֹודֹות: ָנֶאה ּוְל ִׁשְמ ַהּטֹוב ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶסֽ

הקהל: את מברכים הם כוהנים, יש אם ישראל בארץ הש”ץ בחזרת

אחד: כהן רק כשיש זה פרק מדלגים

תּוָבה ַהּֿכְ ַּבּתֹוָרה ֶׁשת ֻׁשֶּלֽ ַהֿמְ ָרָכה ַּבּֿבְ נּו ָּבֲרֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ש”ץ:

ֹּכֲהִנים, ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִמִּפי ָהֲאמּוָרה ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל

ָּכָאמּור: ְקדֹוֶׁשֽ ַעם וקהל: ש”ץ

ַאֲהֹרן ֶׁשל ִּבְקֻדָּׁשתֹו נּו ִקְּדָׁשֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו כהנים:

ְּבַאֲהָבה: ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ֶאת ְלָבֵר ְוִצָּוֽנּו

יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨ ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ וְיָבֽ במדבר

ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨
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ינּו ָעֵלֽ ֶּׁשָּגַזֽ ְרָּת ַמה ינּו ָעִׂשֽ ָהעֹוָלם ִרּבֹון כהנים:

נּו: ִהְבַטְחָּתֽ ַּכֲאֶׁשר נּו ִעָּמֽ ֲעֵׂשה ַאָּתה ַאף

ּוָבֵר֤ ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֗ ֜ ָקְדְׁש ִמְּמ֨עֹון יָפה֩ ַהְׁשִק֩

ר ֲאֶׁש֥ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ ְוֵאת֙ ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֔ ֙ ת־ַעְּמ ֶאֽ

ֶאֶ֛רץ ינּו ֲאֹבֵת֔ ַלֽ ֙ ְעָּת ִנְׁשַּב֨ ֲאֶׁש֤ר ַּכֽ ָל֑נּו ָּתה ָנַת֖

ׁש׃ ּוְדָבֽ ָחָל֖ב ת ָזַב֥

ׁשֹוֵכן ַּבָּמרֹום ַאִּדיר קהל:

ְוִׁשְמ ָׁשלֹום ַאָּתה ִּבְגבּוָרה

ֶׁשָּתִׂשים ָרצֹון ְיִהי ָׁשלֹום:

ֵּבית ַעְּמ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ

ּוְבָרָכה ַחִּיים ִיְׂשָרֵאל

ָׁשלֹום: ֶרת ְלִמְׁשֶמֽ

כהנים: אין עם בא”י או בחו”ל הש”ץ בחזרת

ְיֵדי ַעל ַהְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה ֶׁשת ַהְמֻׁשֶּלֽ ָרָכה ַּבּֿבְ נּו ָּבֲרֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ָּכָאמּור: ְקדֹוֶׁשֽ ַעם ֹּכֲהִנים ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִמִּפי ָהֲאמּוָרה ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ ְיָבֽ

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨

ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַרֲחִמים ֶסד ָוֶחֽ ֵחן ּוְבָרָכה טֹוָבה ָׁשלֹום ִׂשים

נּו ָלֽ ָּת ָנַתֽ ָּפֶנֽי ְבאֹור ִּכי ָּפֶנֽי ְּבאֹור ְּכֶאָחד נּו ֻּכָּלֽ ינּו ָאִבֽ נּו ָּבֲרֵכֽ : ַעֶּמֽ

ְוַחִּיים ְוַרֲחִמים ּוְבָרָכה ּוְצָדָקה ֶסד ֶחֽ ְוַאֲהַבת ַחִּיים ּתֹוַרת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָׁשָעה ּוְבָכל ֵעת ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ֶאת ְלָבֵר ְּבֵעיֶנֽי ְוטֹוב ְוָׁשלֹום:

: ִּבְׁשלֹוֶמֽ
ּוַפְרָנָסה ְוָׁשלֹום ְּבָרָכה ַחִּיים ֶפר ְּבֵסֽ שובה: בשבת

ֵּבית ַעּֿמְ ְוָכל נּו ָאֽ ְלָפֶנֽי ְוִנָּכֵתב ִנָּזֵכר טֹוָבה

עֹוֵׂשה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוְלָׁשלֹום: ְלַחִּיים ִיְׂשָרֵאל

ַהָּׁשלֹום:

ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַעּמֹו ֶאת ָבֵר ַהֿמְ

ַּבָּׁשלֹום: ִיְׂשָרֵאל

ִתּדֹום ַנְפִׁשי ַלי ְוִלְמַקֿלְ ִמְרָמה ִמַּדֵּבר ּוְׂשָפַתי ֵמָרע ְלׁשֹוִני ְנֹצר ַהי ֱא

ִּתְרּדֹוף י ּוְבִמְצֹוֶתֽ ְּבתֹוָרֶתֽ ִלִּבי ְּפַתח ִּתְהֶיה: ַלֹּכל ֶּכָעָפר ְוַנְפִׁשי

ַמֲחַׁשְבָתם: ְוַקְלֵקל ֲעָצָתם ָהֵפר ְמֵהָרה ָרָעה ָעַלי ַהחֹוְׁשִבים ְוֹכל ַנְפִׁשי:

ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְיִמיֶנֽ  ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה

ְלָר֨צֹון ְה֥יּו ִיֽ  ִני׃ ֲעֵנֽ ַוֽ ֣ יֿנְ ְיִמֽ יָעה ֽהֹוִׁש֖ ְיִדיֶד֑י ֥צּון ֿלְ ֵיָחֽ ְלַ֭מַען : ּתֹוָרֶתֽ ס תהלים
יט תהלים



143 לשבת מוסף

הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה י׃ ֲאִלֽ ְוֹגֽ י צּוִר֥ ָי֗ ְי֜ ְלָפֶנ֑י י ִלִּב֣ ְוֶהְג֣יֹון י ִאְמֵרי־ִפ֡

ָאֵמן: ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה

ִּבְמֵהָרה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשִיָּבֶנה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוִא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ּוְכָׁשִנים עֹוָלם ִּכיֵמי ְּבִיְרָאה ַנֲעָבְד ְוָׁשם : ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן ינּו ְבָיֵמֽ

ִנּֽיֹות׃ ַקְדֹמֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ם עֹוָל֔ ִּכיֵמ֣י ִוירּוָׁשָלִ֑ם ה ְיהּוָד֖ ת ִמְנַח֥ ְיָי֔ ַלֽ ָבה֙ ֿרְ ְוָעֽ גַקְדֹמִנּיֹות: מלאכי

234 עמ’ ”הושנות” אומרים הש”ץ, חזרת אחר בסכות,

ר׃ ֵלאֹמֽ ְרָּת ִּדַּב֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ֲאֹדָנ֑י ַח ֹּכ֣ ִיְגַּדל־ָנ֖א ה ידְוַעָּת֕ במידבר

ָּמה׃ ֵהֽ ָל֣ם ֵמע י ִּכ֖ י ַוֲחָסֶד֑ ָי ְי֖ כהְזֹכר־ַרֲחֶמ֣י תהלים

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָקִריב׃ ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא׃ ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא׃ ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

ינּו׃) ְּתִפָּלֵתֽ ֶאת ּוְבָרצֹון ְּבַרֲחִמים ַקֵּבל קהל: )

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִבְׁשַמָּיא׃ ִּדי ֲאבּוהֹון ֳקָדם ִיְׂשָרֵאל ְּדָכל הֹון ְ ּוָבעּו הֹון ְ ְצלֹו ִּתְתַקַּבל

ם׃) ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ קהל: קיג( תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא

ֶרץ׃) ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝ ֑ ְיָי ֵמִע֣ם ֶעְ֭זִרי קהל: קכא( תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה

נּו: ְּכמֹוִׁשיֵעֽ ֵאין נּו ְּכַמְלֵּכֽ ֵאין ַּכאדֹוֵנֽנּו ֵאין ינּו ֵהֽ ֵּכא ֵאין

נּו: ְכמֹוִׁשיֵעֽ ִמי נּו ְכַמְלֵּכֽ ִמי ַכאדֹוֵנֽנּו ִמי ינּו ֵהֽ ֵכא ִמי

נּו: ְלמֹוִׁשיֵעֽ נֹוֶדה נּו ְלַמְלֵּכֽ נֹוֶדה ַלאדֹוֵנֽנּו נֹוֶדה ינּו ֵהֽ ֵלא נֹוֶדה

נּו: מֹוִׁשיֵעֽ ָּברּו נּו ַמְלֵּכֽ ָּברּו ֲאדֹוֵנֽנּו ָּברּו ינּו ֵהֽ ֱא ָּברּו

נּו: מֹוִׁשיֵעֽ הּוא ַאָּתה נּו ַמְלֵּכֽ הּוא ַאָּתה ֲאדֹוֵנֽנּו הּוא ַאָּתה ינּו ֵהֽ ֱא הּוא ַאָּתה

ַהַּסִּמים: ֶרת ְקֹטֽ ֶאת ְלָפֶנֽי ינּו ֲאבֹוֵתֽ ירּו ֶׁשִהְקִטֽ הּוא ַאָּתה
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בֹוָנה ְוַהּֿלְ [ד] ָנה ְוַהֶחְלּֿבְ [ג] ֶרן ְוַהִּצֹּפֽ [ב] ַהֳּצִרי [א] ֶרת: ֹטֽ ַהּֿקְ ִּפּטּום כריתות מסכת

[ח] ֵנְרְּד ֶלת ִׁשֹּבֽ [ז] ּוְקִציָעה [ו] ֹמר [ה] ָמֶנה ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ִמְׁשַקל

[י] ָעָׂשר ְׁשֵנים ַהֹּקְׁשְט [ט] ָמֶנה ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ִמְׁשַקל ְוַכְרֹּכם

ֵיין ַקִּבין ִּתְׁשָעה ַּכְרִׁשיָנה ֹּבִרית ִּתְׁשָעה: ְוִקָּנמֹון [יא] ָׁשה ְׁש ְוִקּלּוָפה

ֲחַמר ֵמִביא ַקְפִריִסין ֵיין לֹו ֵאין ְוִאם ְּתָלָתא ְוַקִּבין ְּתָלָתא ְסִאין ַקְפִריִסין

ְרִבי ֶׁשהּוא: ָּכל ָעָׁשן ַמֲעֶלה (ַהָּקב) ֹרַבע ְסדֹוִמית ַלח ֶמֽ ַעִּתיק ִחַּוְרָין

ְוִאם ְּפָסָלּה: ְּדַבׁש ָּבּה ָנַתן ְוִאם ֶׁשהּוא ָּכל ַהַּיְרֵּדן ִּכַּפת ַאף אֹוֵמר: ָנָתן

אֹוֵמר: ַּגְמִליֵאל ֶּבן ִׁשְמעֹון ַרָּבן ִמיָתה: ַחַּיב ַסָּמֶנֽיָה ִמָּכל ַאַחת ִחַּסר

ָּבּה ֶׁשָּׁשִפין ַּכְרִׁשיָנה ֹּבִרית ָטף: ַהּֿקְ ֵמֲעֵצי ַהּנֹוֵטף ְׂשָרף ֶאָּלא ֵאינֹו ַהֳּצִרי

ְּכֵדי ֶרן ַהִּצֹּפֽ ֶאת ּבֹו ֶׁשּׁשֹוִרין ַקְפִריִסין ֵיין ָנָאה: ֵהא ֶׁשּֿתְ ְּכֵדי ֶרן ַהִּצֹּפֽ ֶאת

ִים ַרְגַלֽ ֵמי ַמְכִניִסין ֶׁשֵאין ֶאָּלא ָלּה ָיִפין ִים ַרְגַלֽ ֵמי ַוֲהלֹא ַעָּזה ֵהא ֶׁשּֿתְ

ַהָּכבֹוד: ֵני ִמּֿפְ ָּבֲעָזָרה

ָהיּו ַהִראׁשֹון ַּבּיֹום ַהִּמְקָּדׁש: ְּבֵבית ִרים אֹוֿמְ ָהיּו ֶׁשַהְלִוִּים ַהִּׁשיר תמיד מסכת

ָּג֣דֹול אֹוְמִרים ָהיּו ַּבֵּׁשִני ּה׃ ָבֽ ְו֣יְׁשֵבי ל ֵב֗ ֵּת֝ ּוְמלֹוָאּ֑ה ָהָאֶ֣רץ ַלְ֭יָי ִרים אֹוֿמְ מח תהלים

ים ִה֗ ֱא ִרים אֹוֿמְ ָהיּו ִליִׁשי ַּבּֿׁשְ ַהר־ָקְדֽׁשֹו׃ ינּו ֵה֗ ֱא֝ יר ְּבִע֥ ד ְמֹא֑ ּוְמֻהָּל֣ל ֣ ְ֖יָי פב תהלים

ל־ְנָק֥מֹות ֵאֽ ִרים אֹוֿמְ ָהיּו ִביִעי ָּבֿרְ ט׃ ִיְׁשֹּפֽ ים ִה֣ ֱא ֶרב ְּבֶק֖ ֲעַדת־ֵא֑ל ַּבֽ ב ִנָּצ֥ צד תהלים

עּוֵּז֑נּו ים ִה֣ א ֵלֽ ַהְ֭רִנינּו ִרים אֹוֿמְ ָהיּו ַּבֲחִמיִׁשי ַיע׃ ֽהֹוִפֽ ְנָק֣מֹות ל ֵא֖ ֑ ְיָי פא תהלים

ָלֵבׁ֣ש ׁש ֵב֥ ָל֫ ֵּג֪אּות ֘ ָמָל ֣ ְיָי ִרים אֹוֿמְ ָהיּו ַּבִּׁשִּׁשי ב׃ ַיֲֽעֹקֽ י ֵה֥ א ֵלֽ יעּו ִר֗ ָה֝ צג תהלים

ִמְז֥מֹור ִרים אֹוֿמְ ָהיּו ַּבַׁשָּבת ַּבל־ִּתּֽמֹוט׃ ל ֵב֗ ֵּת֝ ַאף־ִּתּ֣כֹון ִהְתַאָּז֑ר ז ֹע֥ ָי ְי֖ צב תהלים

ּוְמנּוָחה ַׁשָּבת ֶׁשֻּכּלֹו ְליֹום ָלבֹוא ֶלָעִתיד ִׁשיר ִמְזמֹור ת׃ ַהַּׁשָּבֽ ְל֥יֹום יר ֗ ִׁש֝

ָהעֹוָלִמים׃ ְלַחֵּיי

ָׁשלֹום ַמְרִּבים ֲחָכִמים ַּתְלִמיֵדי ֲחִניָנא: ְרִבי ָאַמר ֶאְלָעָזר ְרִבי ָאַמר סד ברכות

 ִי ָּבַנֽ ִּתְקָרא ַאל ׃ ָּבָנֽ ִי ְׁש֥לֹום ב ְוַר֖ ֑ ְיָי י ִלּמּוֵד֣ ֖ ִי ְוָכל־ָּבַנ ֶׁשֶּנֱאַמר: ָּבעֹוָלם מד ישעיה

י־ָׁש֥לֹום ְיִהֽ ֖ ִמְכֽׁשֹול׃ ָל֣מֹו ין ְוֵא֖ תֹוָרֶת֑ ֲהֵב֣י ְלֹאֽ ב ָר֭ ָׁש֣לֹום ּבֹוַנֽ ִי ֶאָּלא קיט תהלים
קכב תהלים

׃ ָּבֽ ָׁש֣לֹום ָרה־ָּנ֖א ֲאַדּֿבְ ְוֵרָע֑י י ַען־ַאַח֥ ְלַמֽ ׃ ִי נֹוָתֽ ְּבַאְרֿמְ ה ְלָו֗ ַׁש֝ ֑ ְּבֵחיֵל

ְיָבֵר֖ ְיָי֓ ִיֵּת֑ן ְלַעּ֣מֹו ז ֹע֖ ְיָי֗ ׃ ָלֽ ֣טֹוב ה ֲאַבְקָׁש֖ ֵה֑ינּו ֱא ֣ ֵּבית־ְיָי ְלַ֭מַען כט תהלים

ַֿבָּׁשֽלֹום׃ ֶאת־ַעּ֣מֹו
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ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָקִריב׃ ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא׃ ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ְּבָעְלָמא׃ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָּׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו

J עלינו j

ָעָׂשנּו ֶׁשּלֹא ְּבֵראִׁשית, ֵצר ְלי ְּגֻדָּלה ָלֵתת ַהֹּכל, ן ַלֲאד ְלַׁשֵּבַח ינּו ָעֵלֽ

ָּכֶהם, ֶחְלֵקנּו ָׂשם ֶׁשּלֹא ָהֲאָדָמה. ת ח ְּכִמְׁשּֿפְ ָׂשָמנּו ְולֹא ת, ָהֲאָרצ ֵיי ְּכג

ֶאל ּוִמְתַּפֲּלִלים ָוִריק, ְלֶהֶבל ִמְׁשַּתֲחִוים ֶׁשֵהם ָנם, ְּכָכל־ֲהמ ָרֵלנּו וג

ַמְלֵכי ֶמֶל ִלְפֵני ִדים ּומ ּוִמְׁשַּתֲחִוים ִעים ֿרְ ּכ ַוֲאַנְחנּו ִׁשיַע. י לֹא ֵאל

ַׁשב ּומ ָאֶרץ, ְוֹיֵסד ָׁשַמִים ֶטה נ ֶׁשהּוא הּוא, ָּברּו ׁש ַהָּקד ָלִכים ַהּֿמְ

ֵאין ֵהינּו, ֱא הּוא ִמים. ְמר ְּבָגְבֵהי ֻעּז ּוְׁשִכיַנת ִמַּמַעל, ַּבָּׁשַמִים ְיָקר

ַוֲהֵׁשֹבָת֮ ם ַהּ֗י ְוָיַדְעָּת֣ : ָרת ְּבּת ַּכָּכתּוב . זּוָלת ֶאֶפס ַמְלֵּכנּו, ֱאֶמת ד, דע דברים

ין ֵא֖ ִמָּתַ֑חת ֶרץ ְוַעל־ָהָא֖ ַעל ִמַּמ֔ ַּבָּׁשַמִ֣ים ים ִה֔ ֱא ָהֽ ֣הּוא ֙ ְיָי י ִּכ֤ ֒ ֶאל־ְלָבֶב֒

ד׃ ֽע

ְלַהֲעִביר , ֻעֶּז ְּבִתְפֶאֶרת ְמֵהָרה ת ִלְרא ֵהינּו, ֱא ְיָי ְל ְנַקֶּוה ֵּכן ַעל

ְּבַמְלכּות ָלם ע ְלַתֵּקן ִיָּכֵרתּון, ת ָּכר ְוָהֱאִליִלים ָהָאֶרץ, ִמן ִּגּלּוִלים

ָאֶרץ. ִרְׁשֵעי ָּכל ֵאֶלי ת ְלַהְפנ , ִבְׁשֶמ אּו ִיְקֿרְ ָבָׂשר ְּבֵני ְוָכל ַׁשַּדי,

ן. ָלׁש ָּכל ִּתָּׁשַבע , ֶּבֶר ָּכל ִתְכַרע ְל ִּכי ֵתֵבל, ֵבי ֿׁשְ י ָּכל ְוֵיְדעּו ַיִּכירּו

ֻכָּלם לּו ִויַקּֿבְ = ִיֵּתנּו, ְיָקר ִׁשְמ ד ְוִלְכב ְוִיֹּפלּו, עּו ִיְכֿרְ ֵהינּו ֱא ְיָי ְלָפֶני

ַהַּמְלכּות ִּכי ָוֶעד. ָלם ְלע ְמֵהָרה ֲעֵליֶהם ְוִתְמ , ַמְלכּוֶת ֹעל ֶאת

ד: ְּבָכב ִּתְמ ַעד ֵמי ֿלְ ּוְלע ִהיא, ֶׁשּֿלְ
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ַתֲעֹרגֲ: ַנְפִׁשי ֵאֶלי ִּכי ֶאֱאֹרג, ְוִׁשיִרים ת ְזִמיר ַאְנִעים ש”ץ:

: ֶד ס ָרז ָּכל ָלַדַעת , ָיֶד ְּבֵצל ָדה ָחֿמְ ַנְפִׁשי קהל:

: ֶדי ּד ֶאל ִלִּבי ֶמה ה , ֶד ִּבְכב ִרי ַדּֿבְ ִמֵּדי ש”ץ:

ת: ְיִדיד ְּבִׁשיֵרי ֲאַכֵּבד ְוִׁשְמ ת, ִנְכָּבד ְּב ֲאַדֵּבר ֵּכן ַעל קהל:

: ְיַדְעִּתי ְולֹא ֲאַכּֿנְ ֲאַדּֿמְ , ְרִאיִתי ְולֹא ְ ְכב ָרה ֲאַסּֿפְ ש”ץ:

: ֶד ה ד ְּכב ֲהַדר ִּדִּמיָת , ֲעָבֶדי ד ְּבס ְנִביֶאי ְּבַיד קהל:

: ְּפֻעָּלֶת ְלֹתֶקף ִּכּנּו , ּוְגבּוָרֶת ְ ְּגֻדָּל ש”ץ:

: ַמֲעֶׂשי ְלִפי ַוְיַׁשּוּו , ֶיְׁש ְּכִפי ְולֹא ְ א ִּדּמּו קהל:

ת: נ ִּדְמי ְּבָכל ֶאָחד ִהּֿנְ ת, נ ֶחְזי ְּבֹרב ִהְמִׁשילּו ש”ץ:

ְוַׁשֲחרּות: ְּבֵׂשיָבה רֹאֿׁשְ ּוְׂשַער ּוַבֲחרּות, ִזְקָנה ְב ַוֶּיֱחזּו קהל:

ָרב: ל ָיָדיו ת ִמְלָחמ ְּכִאיׁש ְקָרב, ם ְּבי ּוַבֲחרּות ִּדין ם ְּבי ִזְקָנה ש”ץ:

: ָקְדׁש ַע ּוְזר ְיִמינ ּל ִׁשיָעה ה , ְּברֹאׁש ְיׁשּוָעה ַבע ּכ ָחַבׁש קהל:

ָלְיָלה: ְרִסיֵסי ָתיו ְקֻוּצ ִנְמָלא, רֹאׁש ת ר א ַטְלֵלי ש”ץ:

ְצִבי: ַלֲעֶטֶרת ִּלי ִיְהֶיה ְוהּוא ִּבי, ָחֵפץ ִּכי ִּבי ִיְתָּפֵאר קהל:

: ָקְדׁש ֵׁשם ד ְּכב ֵמַצח ַעל ְוַחק , רֹאׁש ְּדמּות ָּפז ר ָטה ֶּכֶתם ש”ץ:

ֲעָטָרה: ָרה ִעּֿטְ ל ֻאָּמת ִתְפָאָרה, ְצִבי ד ּוְלָכב ְלֵחן קהל:

ת: ר ְׁשח ַּתְלַּתִּלים ָתיו ְקֻוּצ ת, ְבחּור ְּכִביֵמי רֹאׁש ת פ ַמְחֿלְ ש”ץ:

: ִׂשְמָחת רֹאׁש ַעל ָּנא ַיֲעֶלה , ִתְפַאְרּת ְצִבי ַהֶּצֶדק ְנֵוה קהל:

ִתְפֶאֶרת: ְצִבי ְמלּוָכה ּוְצִניף ֲעֶטֶרת, ְבָיד ְּתִהי ְסֻגָּלת ש”ץ:

ָדם: ִּכּֿבְ ְבֵעיָניו רּו ָיֿקְ ֵמֲאֶׁשר ָדם, ִעּֿנְ ֲעֶטֶרת ְנָׂשָאם, ֲעמּוִסים קהל:

ֵאָליו: ְּבָקְרִאי ֵאַלי ב ְוָקר ָעָליו, ּוְפֵאִרי ָעַלי ְּפֵאר ש”ץ:

ם: ֵמֱאד א ְּבב ְּבָדְרכ ּפּוָרה ָאֹדם, ִלְלבּוׁש ְוָאֹדם ַצח קהל:

ֵעיָניו: ְלֶנֶגד ְיָי ְּתמּוַנת ֶלָעָנו, ֶהְרָאה ְּתִפִּלין ֶקֶׁשר ש”ץ:

ְלִהְתָּפֵאר: ָּבם ת ְּתִהּל ֵׁשב י ְיָפֵאר, ֲעָנִוים , ְבַעּמ ֶצה ר קהל:

ְּדֹרׁש: ֶרְׁש ּד ַעם ר ָוד ר ּד ֵמרֹאׁש, ֵרא ק ֱאֶמת ְּדָבֿרְ רֹאׁש ש”ץ:

: ֵאֶלי ִתְקַרב ְוִרָּנִתי , ָעֶלי ָנא ִׁשיַרי ן ֲהמ ִׁשית קהל:

ְקֹטֶרת: ן ִּתּכ ּוְתִפָּלִתי ֲעֶטֶרת, ְלרֹאֿׁשְ ְּתִהי ְּתִהָּלִתי ש”ץ:

: ָקְרָּבֶני ַעל יּוַׁשר ַּכִּׁשיר , ְּבֵעיֶני ָרׁש ִׁשיַרת ִּתיַקר קהל:

ַּכִּביר: ַצִּדיק ִליד ּומ ֵלל ְמח ַמְׁשִּביר, ְלרֹאׁש ַּתֲעֶלה ִּבְרָכִתי ש”ץ:

רֹאׁש: ִּכְבָׂשִמים ְל ַקח ָתּה ְוא רֹאׁש, ִלי ְּתַנֲעַנע ּוְֿבִבְרָכִתי קהל:

: ֵאֶלי ַתֲעֹרג ַנְפִׁשי ִּכי , ָעֶלי ִׂשיִחי ָנא ֶיֱעַרב ש”ץ:
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ַּבִּמְקָּדׁש: ִרים אֹוֿמְ ָהיּו ַהְלִוִּים ֶׁשּבֹו ֶדׁש ֹקֽ ַּׁשָּבת ַהּיֹום

ֶעְלֽיֹון׃ ֣ ְלִׁשְמ ר ּוְלַזֵּמ֖ ֑ ְיָי ַלֽ ְלֹה֥דֹות ֗טֹוב ת׃ ַהַּׁשָּבֽ ְל֥יֹום יר ֗ ִׁש֝ צבִמְז֥מֹור תהלים

ֲעֵל֖י ֲעֵלי־ָנֶ֑בל ַוֽ ָעׂ֭שֹור ֲעֵל֣י ַּבֵּליֽלֹות׃ ֗ ְ ֱ֝אמּוָנֽ ֶוֽ ַחְסֶּד֑ ֶקר ַּבֹּב֣ ְלַהִּג֣יד

֣לּו ְ ַמה־ָּגֽ ֲאַרֵּנֽ ן׃ י ָיֶד֣ י ֲעֵׂש֖ ְּבַמֽ ֑ ֳעֶל ְּבָפֽ ֣ ְיָי ִׂשַּמְחַּתִ֣ני י ִּכ֤ ְּבִכּֽנֹור׃ ִהָּג֣יֹון

ין א־ָיִב֥ ֹֽ ל יל ּוְ֝כִס֗ ֵיָד֑ע א ֹ֣ ל ַּבַ֭ער יׁש ִא֣ ׃ י ֹבֶתֽ ַמְחֿׁשְ ֥קּו ֿמְ ָעֽ ד ֹא֗ ְמ֝ ֑ ְיָי ֲעֶׂש֣י ַמֽ

ם ָד֥ ֿמְ ְלִהָּׁשֽ ָאֶ֑ון ֲעֵלי ָּכל־ֹּפ֣ ַוָּ֭יִציצּו ֶׂשב ֵע֗ ְּכ֥מֹו ים ְרָׁשִע֨ ַח ִּבְפֹר֤ את׃ ֹֽ ֶאת־ז

ֶב֣י ֿיְ ֹאֽ י־ִֹהֵּנ֣ה ִּכֽ ְיָי֗ י ֶב֡ ֿיְ ֹאֽ ִהֵּנ֪ה י ִּכ֤ ְיָי׃ ְלֹעָל֥ם ֗רֹום ָמ֝ ה ְוַאָּת֥ ד׃ ֲעֵדי־ַעֽ

ְּבֶׁשֶ֣מן י ִת֗ ַּב֝ ַקְרִנ֑י ִּכְרֵא֣ים ַוָּתֶ֣רם ֶון׃ ָאֽ ֲעֵלי ָּכל־ֹּפ֥ ֗דּו ֿרְ ִיְ֝תָּפֽ יֹאֵב֑דּו

ַצִּ֭דיק ָאְזָנֽי׃ ְעָנה ִּתְׁשַמ֥ ְמֵרִע֑ים ָעַל֣י ים ַּבָּקִמ֣ י ְּבׁ֫שּוָר֥ י ֵעיִנ֗ ט ַוַּתֵּב֥ ֲעָנֽ ן׃ ַרֽ

ֵה֣ינּו ֱא ְּבַחְצ֖רֹות ֑ ְיָי ְּבֵב֣ית ְׁש֭תּוִלים ִיְׂשֶּגֽה׃ ָב֣נֹון ַּבּֿלְ ֶרז ְּכֶא֖ ִיְפָר֑ח ַּכָּתָמ֣ר

֑ ְיָי ִּכי־ָיָׁש֣ר ְלַ֭הִּגיד ִיְהֽיּו׃ ֲעַנִּנ֣ים ְוַרֽ ְּדֵׁשִנ֖ים ְּבֵׂשיָב֑ה ְינּו֣בּון ֖עֹוד יחּו׃ ַיְפִרֽ

ּֽבֹו׃ א־ַעְוָלָ֥תה ֹֽ ְול י ֝צּוִר֗

ל׃ ֵאֽ ט ְוַאל־ִּתְׁשֹק֣ ׁש ַאל־ֶּתֱחַר֖ ַאל־ֳּדִמי־ָל֑ ים ִה֥ ֱא ף׃ ְלָאָסֽ ִמְז֣מֹור יר פגִׁש֖ תהלים

֑סֹוד ימּו ַיֲֽעִר֣ ַעל־ַעְּ֭מ אׁש׃ ֹֽ ר ָנְׂ֣שאּו י ּוְ֝מַׂשְנֶא֗ ֶיֱֽהָמיּ֑ון ֽאֹ֭וְיֶבי ִּכי־ִהֵּנ֣ה

ֵׁשם־ִיְׂשָרֵא֣ל א־ִיָּזֵכ֖ר ֹֽ ְול ִמּ֑גֹוי ְוַנְכִחיֵד֣ם ְל֣כּו ְמ֗רּו ָאֽ ׃ ַעל־ְצפּוֶנֽי ְתָיֲֽע֗צּו ְוִ֝יֽ

ים ְוִיְׁשְמֵעאִל֑֗ ֱא֭דֹום ֳהֵל֣י ָאֽ תּו׃ ִיְכֹרֽ ית ְּבִר֣ י ֶל֗ ָע֝ ו ַיְחָּד֑ ֵל֣ב ֽנֹוֲע֣צּו י ִּכ֤ ֽעֹוד׃

ַּגם־ַאּׁ֭שּור ֽצֹור׃ ִעם־֥יְׁשֵבי ֶׁשת ֶל֗ ְּפ֝ ֲעָמֵל֑ק ַוֽ ְוַ֭עּמֹון ְּגָב֣ל ים׃ ְוַהְגִרֽ ב מֹוָא֥

ין ָיִב֗ ְכ֝ א יְסָר֥ ְּכִסֽ ֑ ן ְּכִמְדָי ם ֲעֵׂשה־ָלֶה֥ ָלה׃ ֶסֽ ִלְבֵני־֣לֹוט ְז֖רֹוַע ָהיּ֙ו ִעָּמ֑ם ִנְלָו֣ה

ְנִ֭דיֵבמֹו ִׁשיֵת֣מֹו ה׃ ֲאָדָמֽ ַלֽ ֶמן ֗ ֹּד֝ יּו ָה֥ אר ֹ֑ ְבֵעין־ּד ִנְׁשְמ֥דּו ִקיֽׁשֹון׃ ְּבַנַ֣חל

ת ֵא֖ ָּל֑נּו ִנ֣יְרָׁשה ְמרּו ָאֽ֭ ֲאֶׁש֣ר מֹו׃ ָּכל־ְנִסיֵכֽ ע ּוְ֝כַצְלֻמָּנ֗ ּוְכֶזַ֥בח ְוִכְזֵא֑ב ְּכֹעֵר֣ב

ִּתְבַער־ָיַ֑ער ׁש ְּכֵא֥ ִלְפֵני־ֽרּוַח׃ ׁש ַק֗ ְּכ֝ ַכַּגְלַּג֑ל מֹו ִׁשיֵת֥ י ַה֗ ֱא ים׃ ִהֽ ֱא ְנ֣אֹות

ַמֵּל֣א ם׃ ֲהֵלֽ ְתַבֽ ֥ ְת ּוְבסּוָפֽ ֲעֶר֑ ְּבַסֽ ִּתְרְּדֵפ֣ם ֵּכ֭ן ים׃ ָהִרֽ ט ְּתַלֵה֥ ה ָהָב֗ ּוְ֝כֶלֽ

דּו׃ ְויֹאֵבֽ ְוַיְחְּפ֥רּו ד ֲעֵדי־ַע֗ ֲה֥לּו ְוִיָּבֽ ׁשּו ֵיֹב֖ ְיָי׃ ֣ ִׁשְמ ׁ֖שּו יַבֿקְ ִוֽ ָק֑לֹון ְפֵניֶה֣ם

ֶרץ׃ ַעל־ָּכל־ָהָאֽ ְל֗יֹון ֶע֝ ְלַבֶּד֑ ֣ ְיָי ֣ ִׁשְמ ה ִּכי־ַאָּת֬ ְוֵיֽ ְד֗עּו
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ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָקִריב׃ ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא׃ ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ְּבָעְלָמא׃ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָּׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו

B הבנים ברכת C מח בראשית

לבנות לבנים

ְּכָׂשָרה, ֱאׂלִהים ְיִׂשֵמ

ְוֵלָאה ָרֵחל, ִרְבָקה,

ִים ְּכֶאְפַר֖ ים ִה֔ ֱא ֣ ֿמְ ְיִׂשֽ

ְוִכְמַנֶׁש֑ה

׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ ְיָבֽ ו במידבר

יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨

ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨

[ 1 ]
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קידוש. לפני הידים רוחצים

ַעל ְוִצָּוֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו נּו ִקְּדָׁשֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִים: ָיָדֽ ְנִטיַלת

ית ְּבִר֥ ם ֹרָת֖ ְלֹדֽ ֶאת־ַהַּׁשָּב֛ת ֲעׂ֧שֹות ַלֽ ֶאת־ַהַּׁשָּב֑ת ל ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ ְמ֥רּו לאְוָׁשֽ שמות

֙ ְיָי ָעָׂש֤ה ים ָיִמ֗ ִּכי־ֵׁשֶׁ֣שת ְלֹעָל֑ם וא ִה֖ ֥אֹות ל ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י ּוֵבין֙ י ֵּביִנ֗ ם׃ עֹוָלֽ

ׁש׃ ַוִּיָּנַפֽ ת ָׁשַב֖ י ַהְּׁשִביִע֔ ּוַבּיֹום֙ ֶרץ ְוֶאת־ָהָא֔ ֶאת־ַהָּׁשַמִ֣ים

׃ ְמַלאְכֶּתֽ ָּכל יָת ְוָעִׂש֖ ד ֲעֹב֔ ַּתֽ ָיִמים֙ ֵׁשֶׁ֤שת ְלַקְּדֽׁשֹו׃ ת ַהַּׁשָּב֖ ֥יֹום ֶאת כָז֛כֹור שמות

ּוִבֶתֽ ֣ ּוִבְנ ַאָּת֣ה ה ְמָלאָכ֜ ָכל ה ֲעֶׂש֨ ַתֽ לֹא ֶהי ֱ֣א ַלֽיֳי ת ַׁשָּב֖ י ַהְּׁשִביִע֔ ְויֹום֙

ֶאת ְיָי֜ ה ָעָׂש֨ ָיִמים֩ ֶׁשת ֵׁשֽ י ִּכ֣ ׃ י ִּבְׁשָעֶרֽ ר ֲאֶׁש֥ ֖  ְר ְוֵגֽ ּוְבֶהְמֶתֽ ֙ ְת ֲאָמֽ ַוֽ ֤ ַעְבְּד

ַעל ַהְּׁשִביִעי ַּבּ֣יֹום ֖ ַנח ַוָּי ם ָּב֔ ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת ַהָּים֙ ֶאת ֶרץ ָהָא֗ ְוֶאת ַהָּׁשַמִ֣ים

הּו׃  ְיַקְּדֵׁשֽ ַוֽ ת ַהַּׁשָּב֖ ֥יֹום ֶאת ֛ ְיָי ֵּבַר֧ ן ֵּכ֗

רגלים: בשלש

ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ֶאל־ְּבֵנ֖י ֑ ְיָי י ֲעֵד֖ ֶאת־ֹמֽ ה ֹמֶׁש֔ כגַוְיַדֵּב֣ר ויקרא

השנה: בראש

י ֵה֥ ֘ ֵלא ט ְׁשָּפ֗ ִמ֝ ֑הּוא ְלִיְׂשָרֵא֣ל ק ֹח֣ י ִּכ֤ ַחֵּגֽנּו׃ ְל֣יֹום ֶסה ֵּכ֗ ַּב֝ ׁשֹוָפ֑ר ֶדׁש ַבֹח֣ פאִּתְק֣עּו תהלים

ב׃ ַיֲֽעֹקֽ

ְוַרּבֹוַתי: ְוַרָּבָנן ָמָרָנן ַסְבֵרי

ֶפן: ַהָגֽ ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

בסוכת:

ַּבֻּסָּכה: ֵליֵׁשב ְוִצָּונּו ָתיו, ְּבִמְצ ָׁשנּו ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָלם, ָהע ֶמֶל ֵהינּו ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֶרץ: ָהָאֽ ִמן ֶחם ֶלֽ ַהּֽמֹוִציא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו
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ָלה׃ ֶּסֽ ֲל֥לּו ְיַהֽ ֹוד ֝ע֗ ֵביֶת֑ ֽיֹוְׁשֵב֣י ַאְׁ֭שֵרי פד תהלים

יו׃ ָהֽ ֱא ֥ ְיָי ֶׁשֽ ם ָע֗ ָה֝ י ַאְׁשֵר֥ ּ֑לֹו ֶׁשָּכָ֣כה ָהָ֭עם י ַאְׁשֵר֣ קמד תהלים

ִו֥ד ְלָד֫ ה ְּתִהָּל֗ קמה תהלים

ד׃ ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ם ֗ ְמ ִׁש֝ ֲרָכ֥ה ֲאָבֽ ַהֶּמֶ֑ל ֱאלֹוַה֣י ֲ֖אֽרֹוִמְמ

ד׃ ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ם ֗ ְמ ִׁש֝ ֲלָל֥ה ֲאַהֽ ַוֽ ֲרֶכָּ֑ך ֲאָבֽ ְּבָכל־֥יֹום

ֶקר׃ ֵחֽ ֵא֣ין ְוִ֝לְגֻדָּל֗תֹו ד ְמֹא֑ ּוְמֻהָּל֣ל ֣ ְיָי ָּג֤דֹול

ידּו׃ ַיִּגֽ ּוְג֖בּוֹרֶת֣י ֲעֶׂש֑י ַמֽ ְיַׁשַּב֣ח ְל֭דֹור ּ֣דֹור

יָחה׃ ָאִׂשֽ ֹאֶת֣י ִנְפֿלְ י ְוִדְבֵר֖ הֹוֶד֑ ְּכ֣בֹוד ֲהַ֭דר

ָּנה׃ ֶרֽ ֲאַסּֿפְ ֥ ְ ּוְגדּוָּלֽ יֹאֵמ֑רּו ֽנֹוְרֹאֶת֣י ֱע֣זּוז ֶוֽ

ְיַרֵּנֽנּו׃ ֥ ְ ְוִצְדָקֽ יעּו ַיִּב֑ ֣ ַרב־ֽטּוְֿב ֵזֶ֣כר

ֶסד׃ ּוְגָדל־ָחֽ ִים ַּפ֗ ַא֝ ֶר ֶא֥ ֑ ְיָי ְוַר֣חּום ַחּ֣נּון

יו׃ ֲעָׂשֽ ַעל־ָּכל־ַמֽ יו ֲחָמ֗ ְוַ֝רֽ ל ַלֹּכ֑ ֥ טֹוב־ְיָי

ֲרֽכּוָכה׃ ְיָבֽ י ֲ֝חִסיֶד֗ ַוֽ ֲעֶׂש֑י ָּכל־ַמֽ ָי ְי֖ יֹו֣דּו

רּו׃ ְיַדֵּבֽ ֥ ְ ּוְגבּוָרֽ יֹאֵמ֑רּו ֣ ְ ַמְלֽכּו ְּכ֣בֹוד

ַמְלכּוֽתֹו׃ ֲהַד֣ר ּוְ֝כ֗בֹוד ְּגֽבּוֹרָת֑יו ָאָד֣ם ָהֽ ִלְבֵנ֣י יַע ְלהֹוִד֤

ר׃ ָוֹדֽ ְּבָכל־ּ֥דֹור ֗ ְמַׁשְלּֿתְ ּוֶ֝מֽ ים ָלִמ֑ ָּכל־ֹעֽ ַמְל֥כּות ֗ ְ ַמְלֽכּו

ים׃ פּוִפֽ ְלָכל־ַהּֿכְ ף ְוזֹ֝וֵק֗ ְֿפִל֑ים ְלָכל־ַהֹּנֽ ָי ְי֖ סֹוֵמ֣

ְּבִעּֽתֹו׃ ֶאת־ָאְכָל֣ם ם ן־ָלֶה֖ נֹוֵתֽ ְוַאָּת֙ה ְיַׂשֵּב֑רּו ֵאֶל֣י ל ֹכ֖ ֵע֣יֵני

ָרֽצֹון׃ ְלָכל־ַח֣י יַע ּוַמְׂשִּב֖ ֶאת־ָיֶד֑ ַח ּפֹוֵת֥

יו׃ ֲעָׂשֽ ְּבָכל־ַמֽ יד ְוָ֝חִס֗ ְּבָכל־ְּדָרָכ֑יו ָי ְי֖ יק ַצִּד֣

ת׃ ֱאֶמֽ ֶבֽ ִיְקָרֻא֣הּו ר ֲאֶׁש֖ ל ְלֹכ֤ ָא֑יו ֿרְ ְלָכל־ֹקֽ ָי ְי֖ ָק֣רֹוב

ם׃ ְוֽיֹוִׁשיֵעֽ ע ִיְׁ֝שַמ֗ ם ְוֶאת־ַׁשְוָעָת֥ ַיֲֽעֶׂש֑ה יו ְרֽצֹון־ְיֵרָא֥

יד׃ ַיְׁשִמֽ ָׁשִע֣ים ֿרְ ָּכל־ָהֽ ת ְוֵא֖ ֲהָב֑יו ֶאת־ָּכל־ֹאֽ ָי ְי֖ ׁשֹוֵמ֣ר

ד׃ ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ם ָקְדׁ֗שֹו ם ֵׁש֥ ָּכל־ָּבָׂ֭שר יָבֵר֣ ִוֽ י ִּפ֥ ַדֶּב֫ר ְיֽ ְיָי֗ ְּתִהַּל֥ת =

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ם ְוַעד־עֹוָל֗ ה ַעָּת֥ ֵמֽ ּה ָי֗ ֵר֤ ְנָב֘ ֲאַנְ֤חנּו ַוֽ קטו תהלים
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אֹוָתם֙ י ְּבִריִת֤ ֹ֣את ז י ֲאִנ֗ ַוֽ ְיָי׃ ם ְנֻא֖ ב ְּבַיֲֽעֹק֑ ַׁשע ֶפ֖ י ּוְלָׁשֵב֥ ל ּגֹוֵא֔ ֙ ְלִצּיֹון נטּוָב֤א ישעיה

֩ ִמִּפי א־ָי֡מּוׁשּו ֹֽ ל י ְּבִפ֑ ֲאֶׁשר־ַׂשְ֣מִּתי י ּוְדָבַר֖ י ָעֶל֔ ֲאֶׁש֣ר רּוִחי֙ ְיָי֔ ָאַמ֣ר

ָק֑דֹוׁש ה ְוַאָּת֥ = ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ ה ֵמַעָּת֖ ְיָי֔ ָאַמ֣ר ֙ ֲע ַזְרֽ ֤ ַרע ֶז י ּוִמִּפ֨ ֜ ֲע ַזְרֽ י כבּוִמִּפ֨ תהלים

ר׃ ְוָאַמ֔ ֶאל־ֶזה֙ ֶז֤ה א ְוָקָר֨ ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ְּתִהּ֥לֹות ב ויֹ֝וֵׁש֗ ישעיה

ְּכבֹוֽדֹו׃ ֶרץ ָכל־ָהָא֖ א ֹ֥ ְמל ְצָב֑אֹות ֣ ְיָי ָק֖דֹוׁש ָק֛דֹוׁש ָק֧דֹוׁש

ְׁשִכיְנֵּתּה ֵּבית ִעָּלָאה ְמרֹוָמא ִּבְׁשֵמי ַקִּדיׁש ִרין: ְוָאֿמְ ֵּדין ִמן ֵּדין ִלין ּוְמַקּֿבְ

ְיָי ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ַקִּדיׁש ְּגבּוְרֵּתּה עֹוַבד ַאְרָעא ַעל ַקִּדיׁש

קֹול ַאֲחַרי ָוֶאְׁשַמע ֽרּוַח ִני ַוִּתָּׂשֵאֽ = ְיָקֵרּה: ִזיו ַאְרָעא ָכל ַמְלָיא ְצָבאֹות

ָּגדֹול: ַעׁש ַרֽ

קֹוֽמֹו׃ ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי גָּב֥רּו יחזקאל

ְּבִרי ִרין: ְוָאֿמְ ִחין ַׁשּֿבְ ִּדֿמְ ַסִּגיא יַע ִזֽ ָקל ַּבְתַרי ּוְׁשָמֵעת רּוָחא ְתִני ּוְנָטַלֽ

ד׃ ָוֶעֽ ְלֹעָל֥ם ֖ ִיְמ ֥ ְיָי ְׁשִכיְנֵּתּה: ֵּבית ֵמֲאַתר ַדָיְי טוְיָקָרא שמות

֙ ְוִיְׂשָרֵאל ִיְצָח֤ק ם ַאְבָרָה֞ ֵהי ֱא֠ ְיָי֗ ְמָּיא: ָעֿלְ ֵמי ּוְלַעֿלְ ְלָעַלם ַמְלכּוֵתּה כטְיָי א’ דה”י

ְלָבָב֖ם ְוָהֵכ֥ן ַעֶּמ֑ ְלַב֣ב ֖בֹות ַמְחֿׁשְ ְלֵיֶ֥צר ם ְלעֹוָל֔ ֹ֣את ָׁשְמָרה־ּז ינּו ֲאֹבֵת֔

א ֹ֣ ְול ַאּ֑פֹו ְלָהִׁש֣יב ְוִהְרָּב֣ה ית ְׁשִח֥ ַי֫ א ֹ֪ ְול ָעֹון֘ ר ְיַכֵּפ֥ ַר֨חּום ְו֤הּוא ׃ י עטֵאֶלֽ תהלים

׃ י ְרֶאֽ ְלָכל־ֹקֽ ֶסד ְוַרב־ֶח֝֗ ְוַסָּל֑ח ֣טֹוב ֲאֹ֭דָני י־ַאָּת֣ה ִּכֽ ָּכל־ֲחָמֽתֹו׃ יר פוָיִ֝ע֗ תהלים

ְלַאְבָרָה֑ם ֶסד ֶח֖ ב ְלַיֲֽעֹק֔ ֱאֶמת֙ ִּתֵּת֤ן ת׃ ֱאֶמֽ ֥ ְ ְותֹוָרֽ ם ְלעֹוָל֗ ֶדק ֶצ֥ ְ קיטִצְ֭דָקֽ תהלים
ז מיכה

ֵא֤ל ָה֘ ָל֥נּו ַיֲֽעָמ֫ס ֗יֹום ֤יֹום ֲאֹדָני֘ ָּב֥רּו ֶדם׃ ֶקֽ יֵמי ִמ֥ ינּו ֲאֹבֵת֖ ַלֽ ְעָּת ר־ִנְׁשַּב֥ סחֲאֶׁשֽ תהלים

ְצָב֑אֹות ְיָי֥ ָלה׃ ֶסֽ ב ַיֲעֹק֣ י ֵה֖ ֱא נּו ִמְׂשָּגב־ָל֝֗ ִעָּמ֑נּו ְצָב֣אֹות ֣ ְיָי ָלה׃ ֶסֽ נּו מוְיֽׁשּוָעֵת֬ תהלים
פד תהלים

נּו׃ ְבֽיֹום־ָקְרֵאֽ ַיֲֽעֵנ֥נּו ֶל ֶּמ֗ ַה֝ הֹוִׁש֑יָעה ְיָי֥ ׃ ָּבֽ ַח ֹּבֵט֥ ם ָ֝אָד֗ י סַאְׁשֵר֥ תהלים

נּו ָלֽ ְוָנַֽתן ַהּתֹוִעים ִמן נּו ְוִהְבִּדיָלֽ ִלְכבֹודֹו נּו ָרָאֽ ֶׁשּֿבְ ינּו ֵהֽ ֱא הּוא ָּברּו

ְוָיֵׂשם ְּבתֹוָרתֹו נּו ִלֵּבֽ ִיְפַּתח הּוא נּו ְּבתֹוֵכֽ ָנַטע עֹוָלם ְוַחֵּיי ֱאֶמת ּתֹוַרת

לֹא ַען ְלַמֽ ָׁשֵלם ְבֵלָבב ּוְלָעְבדֹו ְרצֹונֹו ְוַלֲעׂשֹות ְוִיְרָאתֹו ַאֲהָבתֹו נּו ְּבִלֵּבֽ

ַלֶּבָהָלה: ֵנֵלד ְולֹא ָלִריק ִניַגע

ָּבעֹוָלם י ֻחֶּקֽ ֶׁשִּנְׁשמֹור ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ּוְלַחֵּיי יַח ַהָּמִׁשֽ ְימֹות ִלְׁשֵני ּוְבָרָכה טֹוָבה ְוִניַרׁש ְוִנְרֶאה ְוִנְחֶיה ְוִנְזֶּכה ַהֶּזה

ָּך׃ אֹוֶדֽ ְלעֹוָל֣ם י ַה֗ ֱא֝ ֥ ְיָי ם ִיֹּד֑ א ֹ֣ ְול ָכ֭בֹוד ֣ ְיַזֶּמְר ְלַמַ֤ען ַהָּבא: לָהעֹוָלם תהלים
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ִּכ֚י ֲעֵדי־ַע֑ד ֖ ְיָי ַבֽ ִּבְט֥חּו ִמְבַטֽחֹו׃ ֖ ְיָי ְוָהָי֥ה ֑ ְיָי ַּבֽ ח ִיְבַט֖ ר ֲאֶׁש֥ ֶבר ַהֶּג֔ ָּב֣רּו יז ירמיה
כו ישעיה

ֶׁש֣י ֿרְ ֹדֽ א־ָעַזְ֖בָּת ֹֽ ל י ִּכ֤ ְׁשֶמ֑ ֵע֣י ְ ֽיֹו ֭ ְב ֣חּו ְוִיְבֿטְ = ים׃ ֽעֹוָלִמֽ ֖צּור ְיָי֔ ְּבָיּ֣ה ט תהלים

יר׃ ְוַיְאִּדֽ ה ּתֹוָר֖ יל ַיְגִּד֥ ִצְד֑קֹו ְלַמַ֣ען ץ ָחֵפ֖ ֥ ְיָי ְיָי׃ מב ישעיה

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו - ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר ַרָּבא

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ָּלא ְלֵעֽ ׃ הּוא ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא
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: ִיְׁשֶעֽ ת ֱאֶמ֥ ֶּבֽ ִני ֵנ֗ ֲע֝ ְּבָרב־ַחְסֶּד֑ ים ִה֥ ֱא ָר֗צֹון ֵע֤ת ְיָי֡ ֙ ְל י ְתִפָּלִת֥ ֲאִנ֤י ַוֽ סט תהלים

J התורה קריאת סדר j

הארון פותחים

י ְמַׂשְנֶא֖ ְוָיֻנ֥סּו י ֶב֔ ֿיְ ֹאֽ ֙ צּו ְוָיֻפ֨ ְיָי֗ קּוָמ֣ה ֹמֶׁש֑ה ֹ֣אֶמר ַוּי ן ָאֹר֖ ָהֽ ַע ִּבְנֹס֥ י ַוְיִה֛ י במדבר

ּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן ָּברּו ִם׃ ִמיֽרּוָׁשָלֽ ּוְדַבר־ְיָי֖ ה תֹוָר֔ ֵּתֵצ֣א ִמִּצּיֹון֙ י ִּכ֤ ׃ ִמָּפֶנֽי ב ישעיה

ִּבְקֻדָּׁשתֹו: ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו

ו ַיְחָּדֽ ְׁש֣מֹו ה ּוְנֽרֹוֲמָמ֖ י ִאִּת֑ ֣ ְיָי ַלֽ ֣לּו ַּֽגּֿדְ ש”ץ: לד תהלים

ַּבָּׁשַמִ֣ים ל י־ֹכ֖ ִּכֽ ְוַה֔הֹוד ְוַהֵּנַ֣צח ֶרת֙ ְוַהִּתְפֶא֨ ה בּוָר֤ ְוַהּֿגְ ה ֻדָּל֨ ַהּֿגְ ָי ְי֠ ֣ ְל כולם: כט א’ ד”ה

ינּו ֵה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י ֽרֹוֲמ֡מּו אׁש׃ ֹֽ ְלר ל ְלֹכ֥ א ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖ ה ַהַּמְמָלָכ֔ ֙ ְיָי ֤ ְל ּוָבָאֶ֑רץ צט תהלים

ְלַה֣ר ֲחוּו ְׁשַּתֽ ְ֖וִהֽ ינּו ֵה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י ֽרֹוֲמ֡מּו ֽהּוא׃ ָק֥דֹוׁש יו ַרְגָל֗ ם ֲהֹד֥ ַלֽ ֲחוּו ְׁשַּתֽ ְ֖וִהֽ

ינּו׃ ֵהֽ ֱא ֥ ְיָי ֗דֹוׁש י־ָק֝ ִּכֽ ָקְדׁ֑שֹו

ְוַיִּציל ֵאיָתִנים ְּבִרית ְוִיְזּכֹור ֲעמּוִסים ַעם ְיַרֵחם הּוא ָהַרֲחִמים ַאב

ינּו ָעֵלֽ ְוָיחֹון ׂשּוִאים ַהּֿנְ ִמן ָהַרע ְּבֵיֶֽצר ְוִיְגַער ָהָרעֹות ַהָּׁשעֹות ִמן ינּו ַנְפׁשֹוֵתֽ

ְוַרֲחִמים: ְיׁשּוָעה טֹוָבה ְּבִמָּדה ינּו ִמְׁשֲאלֹוֵתֽ ִויַמֵּלא עֹוָלִמים ִלְפֵליַטת
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השולחן: על הספר מניחים

ּוְפֵלַטת נּו ְּפֵלָטֵתֽ ְוָיֹחן ָקרֹוב ִּבְזַמן ינּו ָעֵלֽ ַמְלכּותֹו ְוֵתָרֶאה ְוִתָּגֶלה גבאי:

ַהֹּכל ָאֵמן: ְונֹאַמר ּוְלָרצֹון: ּוְלַרֲחִמים ֶסד ּוְלֶחֽ ְלֵחן ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּמֹו

(פלוני 21 ַיֲעמֹוד ְקָרב ֹּכֵהן ַלּתֹוָרה: ָכבֹוד ּוְתנּו ינּו ֵהֽ ֵלא גֹוֶדל ָהבּו

֣ ְיָי ת ּ֘תֹוַר֤ ִּבְקֻדָּׁשתֹו: ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו ּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן ָּברּו ַהֹּכֵהן. פלוני) יטבן תהלים

ְיָׁ֭שִרים ֣ ְיָי י ִּפּ֘קּוֵד֤ ִתי׃ ֶּפֽ יַמת ַמְחִּכ֥ ה ֶנֱֽ֝אָמָנ֗ ֥ ְיָי ֵע֖דּות ָנֶ֑פׁש ְמִׁש֣יַבת ְּתִ֭מיָמה

ְיָבֵר֖ ְיָי֓ ִיֵּת֑ן ְלַעּ֣מֹו ז ֹע֖ ְיָי֗ ֵעיָנֽ ִים׃ ת ְמִאיַר֥ ה ָר֗ ָּב֝ ֥ ְיָי ִמְצַו֖ת ֵחי־ֵל֑ב כטְמַׂשּֿמְ תהלים

ל ְלֹכ֤ ּוא ֝ה֗ ָמֵג֥ ן ְצרּוָפ֑ה ֣ ְיָי ִאְמַר֣ת ְרּ֥כ ַּד֫ ים ָּתִמ֪ ֮ ָהֵאל ַֿבָּׁשֽלֹום׃ יחֶאת־ַעּ֣מֹו תהלים

ים־ּֽבֹו׃ ִס֬ ח ַהֽ

ַהּֽיֹום׃ ֶכ֖ם ַחִּי֥ים־ֻּכּֿלְ ֵהיֶכ֑ם ֽ ֱא ָי ְי֖ ַּבֽ ים ֵבִק֔ ַהּֿדְ ְוַאֶּתם֙ דכולם: דברים

274 בעמוד התורה קריאת

: ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ֶאת ָּבֲרכּו עולה:

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ָּברּו וקהל: עולה

ָהַעִּמים ִמָּכל נּו ָּבֽ ַחר ָּבֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו עולה:

ַהּתֹוָרה: נֹוֵתן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּתֹוָרתֹו: ֶאת נּו ָלֽ ְוָנַֽתן

הקריאה: אחר

עֹוָלם ְוַחֵּיי ֱאֶמת ּתֹוַרת נּו ָלֽ ָנַֽתן ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהּתֹוָרה: נֹוֵתן ְיָי ַאָּתה ָּברּו נּו: ְּבתֹוֵכֽ ָנַטע

הגומל: ברכת

טֹוב: ָּכל ִני ָמַלֽ ֶׁשּֿגְ טֹובֹות ְלַחָּיִבים ַהּגֹוֵמל ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ָלה: ֶסֽ טֹוב ָּכל ִיְגָמֿלְ הּוא טֹוב ָּכל ָמְל ֶׁשּֿגְ ִמי קהל:

ֹּכֵהן ִּבְמקוׂם פלוני) בן (פלוני ַיֲעמֹוד ֹּכֵהן, ַּכאן ֵאין כהן: אין עם 21
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הגבהה:

ה׃ ְּבַיד־ֹמֶׁשֽ ְיָי֖ י ַעל־ִּפ֥ ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ְּבֵנ֥י ִלְפֵנ֖י ה ֹמֶׁש֔ ֲאֶׁשר־ָׂש֣ם ַהּתֹוָר֑ה ֹ֖את ְוז ד דברים
ט במדבר

ַדְרֵכי־ֹנַ֑עם ְּדָרֶכ֥יָה ר׃ ְמֻאָּׁשֽ ֶכ֥יָה ֹתֿמְ ְוֽ ָּבּ֑ה ים ֲחִזיִק֣ ַלַּמֽ ִה֭יא ץ־ַחִּי֣ים ֵעֽ ג משלי

֥ ְיָי ְוָכֽבֹוד׃ ֶׁשר ֹע֣ ּה ְׂשמֹאוָל֗ ִּב֝ יִמיָנּ֑ה ִּבֽ ָיִ֭מים ֶר ֹא֣ ָׁשֽלֹום׃ יבֹוֶת֣יָה ָכל־ְנִת֖ ְוֽ

יר׃ ְוַיְאִּדֽ ה ּתֹוָר֖ יל ַיְגִּד֥ ִצְד֑קֹו ְלַמַ֣ען ץ ָחֵפ֖ מב ישעיה

גלילה:

ַּבָּׁשַמִ֣ים ל י־ֹכ֖ ִּכֽ ְוַה֔הֹוד ְוַהֵּנַ֣צח ֶרת֙ ְוַהִּתְפֶא֨ ה ְוַהְּגבּוָר֤ ה ַהְּגֻדָּל֨ ָי ְי֠ ֣ ְל כט א’ דה”י

ְוַהָּכבֹוד֙ ֶׁשר ְוָהֹע֤ אׁש׃ ֹֽ ְלר ל ְלֹכ֥ א ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖ ה ַהַּמְמָלָכ֔ ֙ ְיָי ֤ ְל ּוָבָאֶ֑רץ

ּוְלַחֵּז֖ק ל ְלַגֵּד֥ ֔ ֣ ְד ּוְבָי ּוְגבּוָר֑ה ַח ֹּכ֣ ֖  ְד ּוְבָיֽ ל ַּבֹּכ֔ מֹוֵׁש֣ל ְוַאָּתה֙ י ִמְּלָפֶנ֔

ְיִהי ׃ ִּתְפַאְרֶּתֽ ם ְלֵׁש֥ ים ְלִל֖ ּוְמַהֽ ֑ ָל ֲאַנְ֖חנּו ים מֹוִד֥ ינּו ֵה֔ ֱא ְוַעָּת֣ה ל׃ ַלֹּכֽ

י ִמּדֹוֶתֽ ַעל ַרֲחֶמי ֶׁשִיְתּגֹוְללּו ֲאבֹוַתי ֵהי ֵוא ַהי ֱא ְיָי ִמְּלָפֶני ָרצֹון

ַהִּדין: ִמּׁשּוַרת ִלְפִנים ָלֶהם ְוִתָּכֵנס טּוְב ְּבִמַּדת ָּבֶנֽי ַעל ְוִתְתַנֵהג

ְׁש֣מֹו־ְלַבּ֑דֹו׃ ִּכי־ִנְׂשָּג֣ב ְיָי֗ ם ֶאת־ֵׁש֬ ּו ֲל֤ל֨ ְיַהֽ ש”ץ: קמח תהלים

ִלְבֵנ֣י יו ָכל־ֲחִסיָד֗ ְלֽ ְּתִהָּל֤ה ְלַעּ֡מֹו ֶרן ֶק֨ ֤ ֶרם ַוָּי ִים׃ ְוָׁשָמֽ ֶרץ ַעל־ֶא֥ ֝הֹו֗דֹו קהל:

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ֹר֗בֹו ְק֝ ַע֥ם ִיְׂ֭שָרֵאל

לארון: תורה הספר כשחוזרים

ים ַעל־ַיִּמ֣ ִּכי־֖הּוא ּה׃ ָבֽ ֵבי ְו֣יֿׁשְ ל ֵב֗ ֵּת֝ ּוְמלֹוָאּ֑ה ָהָאֶ֣רץ ַלְ֭יָי ְז֥מֹור ִמ֫ ד ְלָדִו֗ כד תהלים

ָקְדֽׁשֹו׃ ִּבְמ֥קֹום י־ָי֗֝קּום ּוִמ֥ ֑ ְיָי ְּבַה֣ר ַ֖יֲֽעֶלה י ִמ֥ ְיֽכֹונֲֶנָֽה׃ ְוַעל־ְנָ֝ה֗רֹות ְיָסָדּ֑ה

ה׃ ְלִמְרָמֽ ִנְׁשַּב֣ע א ֹ֖ ְול י ַנְפִׁש֑ ַלָּׁשְ֣וא א־ָנָׂש֣א ֹֽ ל ֲאֶׁש֤ר ב ָב֥ ֵל֫ ּוַב֪ר ִים ַכַּפ֗ י ְנִק֥

ָפֶנ֖י י ְמַבְקֵׁש֥֨ ָׁש֑ו ֹּדֿרְ ּ֣דֹור ֶז֭ה ִיְׁשֽעֹו׃ י ֵה֥ ֱא ֵמֽ ה ּוְ֝צָדָק֗ ֑ ְיָי ֵמֵא֣ת ְבָ֭רָכה ִיָּׂש֣א

ֶמֶ֣ל ְוָ֝י֗בֹוא עֹוָל֑ם ִּפְתֵח֣י ְוִ֭הָּנְֽׂשאּו ם אֵׁשיֶכ֗ ָרֽ ים ְׁשָעִר֨ ְׂש֤אּו ָלה׃ ֶסֽ ב ַיֲֽעֹק֣

ְׂש֤אּו ה׃ ִמְלָחָמֽ ִּגּ֥בֹור ָי֗ ְי֜ ְוִגּ֑בֹור ִעּ֣זּוז ָי ְי֖ ֥בֹוד ַהָּכ֫ ֶמֶ֤ל ֶז֘ה י ִמ֥ ַהָּכֽבֹוד׃

ֶז֘ה ֣הּוא י ִמ֤ ַהָּכֽבֹוד׃ ֶמֶ֣ל א ֹ֗ ְוָ֝יב עֹוָל֑ם ִּפְתֵח֣י ּוְׂ֭שאּו ם אֵׁשיֶכ֗ ָרֽ ְׁשָעִרים

ָלה׃ ֶסֽ ַהָּכ֣בֹוד ֶל ֶמ֖ ֤הּוא ְצָב֑אֹות ְיָי֥ ֥בֹוד ַהָּכ֫ ֶמֶ֪ל
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ה ָּת֗ ַא֝ ִלְמֽנּוָחֶת֑ ָי ְי֖ קּוָמ֣ה ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ י ַאְלֵפ֥ ֲב֖בֹות ִרֽ ְיָי֔ ׁשּוָב֣ה יֹאַמ֑ר ה יּוְבֻנֹח֖ במדבר
קלב תהלים

ַעְבֶּד֑ ָּדִו֣ד ֲעבּור ַּבֽ ְיַרֵּנֽנּו׃ י ֲחִסיֶד֥ ַוֽ ׁשּו־ֶצֶ֑דק ִיְלּֿבְ ֲהֶנ֥י ֹּכֽ ׃ ֻעֶּזֽ  ֲא֥רֹון ַוֽ

בּו׃ ֲעֹזֽ ל־ַּתֽ ַאֽ י ֹוָרִת֗ ּֽת֝ ָלֶכ֑ם ָנַתִּ֣תי טֹ֭וב ֶלַ֣קח י ִּכ֤ ׃ ְמִׁשיֶחֽ ְּפֵנ֣י ב ֵׁש֗ דַאל־ָּת֝ משלי

ַדְרֵכי־ֹנַ֑עם ְּדָרֶכ֥יָה ר׃ ְמֻאָּׁשֽ ֶכ֥יָה ֹתֿמְ ָּבּ֑ה ים ֲחִזיִק֣ ַלַּמֽ ִה֭יא ץ־ַחִּי֣ים ֵעֽ ג= משלי

ֶדם׃ ְּכֶקֽ ינּו ָיֵמ֖ ׁש ַחֵּד֥ ָנׁ֔שּוָבה ְוֽ ֙ י ֵאֶל֨ ֤ ְיָי נּו ֲהִׁשיֵב֨ ָׁשֽלֹום׃ יבֹוֶת֣יָה ָכל־ְנִת֖ הְוֽ איכה

הארון סגורים

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו - ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר ַרָּבא

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ָּלא ְלֵעֽ ׃ הּוא ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

211 בעמ’ לרגלים העמידה תפילת

J העמידה תפילת j

׃ ְּתִהָּלֶתֽ יד ַיִּג֥ י ּוִ֝פ֗ ִּתְפָּת֑ח ְׂשָפַת֣י נאֲאֹ֭דָני תהלים

ִיְצָחק ֵהי ֱא ַאְבָרָהם ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֲחָסִדים ּגֹוֵמל ֶעְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל ַיֲעֹקב ֵהי ֵוא

ַען ְלַמֽ ְבֵניֶהם ִלְבֵני גֹוֵאל ּוֵמִביא ָאבֹות ַחְסֵדי ְוזֹוֵכר ַהֹּכל ְוקֹוֵנה טֹוִבים

ְּבַאֲהָבה: ְׁשמֹו

ְלַמַעְנ ַהַחִּיים ְּבֵסֶפר נּו ְוָכְתֵבֽ ַּבַחִּיים ָחֵפץ ֶל ֶמֽ ְלַחִּיים נּו ָזְכֵרֽ בשבתשובה:

ַחִּיים: ִהים ֱא

ַאְבָרָהם: ָמֵגן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוָמֵגן: יַע ּומֹוִׁשֽ עֹוֵזר ֶל ֶמֽ

יַע: ְלהֹוִׁשֽ ַרב ַאָּתה ֵמִתים ְמַחֵּיה ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ִּגּבֹור ַאָּתה

אומרים: פסח של א’ יום מוסף עד עצרת שמיני של ממוסף

ַהּגֶׁשם ּומֹוִריד ָהֽרּוַח ַמִּׁשיב
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נֹוְֿפִלים סֹוֵמ ַרִּבים ְּבַרֲחִמים ֵמִתים ְמַחֵּיה ֶסד ְּבֶחֽ ַחִּיים ְמַכְלֵּכל

ָכֽמֹו ִמי ָעָפר: ִליֵׁשֵני ֱאמּוָנתֹו ּוְמַקֵּים ֲאסּוִרים ּוַמִּתיר חֹוִלים ְורֹוֵפא

ְיׁשּוָעה: יַח ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ֶל ֶמֽ ָּל ּֽדֹוֶמה ּוִמי ְּגבּורֹות ַעל ַּבֽ

ְּבַרֲחִמים: ְלַחִּיים ְיצּוָריו זֹוֵכר ָהַרֲחִמים ַאב ָכֽמֹו ִמי שובה: בשבת

ַהֵּמִתים: ְמַחֵּיה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֵמִתים: ְלַהֲחיֹות ַאָּתה ְוֶנֱאָמן

G קדושה e

ַּכָּכתּוב ָמרֹום ִּבְׁשֵמי אֹותֹו ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים ְּכֵׁשם ָּבעֹוָלם ִׁשְמ ֶאת ְנַקֵּדׁש

ר ְוָאַמ֔ ֶאל־ֶזה֙ ֶז֤ה א ָקָר֨ ְנִביֶא ַיד ַעל

ש”ץ:

ְּכבֹוֽדֹו׃ ֶרץ ָכל־ָהָא֖ א ֹ֥ ְמל ְצָב֑אֹות ֣ ְיָי ָק֖דֹוׁש ָק֛דֹוׁש ָק֧דֹוׁש וש”ץ: קהל

יֹאֵמרּו: ָּברּו ְלֻעָּמָתם ש”ץ:

קֹוֽמֹו׃ ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי ָּב֥רּו וש”ץ: קהל

ֵלאֹמר: ָּכתּוב ָקְדֿׁשְ ּוְבִדְבֵרי ש”ץ:

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ר ָוֹ֝ד֗ ר ְלֹד֥ ִצּ֭יֹון ַהִ֣י ֱא ם עֹוָל֗ ְלֽ ְיָי֨ ֤ ִיְמ וש”ץ: קהל

ינּו ֵהֽ ֱא ְוִׁשְבֲח ַנְקִּדיׁש ְ ְקֻדָּׁש ְנָצִחים ּוְלֵנַצח ָּגְדֶל ַנִּגיד ָודֹור ְלדֹור

ָּברּו ָּתה: ַאֽ ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֶמֶל ֵאל ִּכי ָוֶעד ְלעֹוָלם ָימּוׁש לֹא ִמִּפינּו

ֶאָחד... וְשִׁמְךָ ֶאָחד ַהָּקדֹוׁש: ( ֶל ַהֶּמֽ בעשי”ת: *) *ָהֵאל ְיָי ַאָּתה

ש”ץ:

ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶּסֽ ְיַהֲללּו יֹום ְּבָכל ּוְקדֹוִׁשים ָקדֹוׁש ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש ַאָּתה

ַהָּקדֹוׁש: ( ֶל ַהֶּמֽ שובה: בשבת *) *ָהֵאל ְיָי

ֶרת ִּתְפֶאֽ ָּבָאֶ֑רץ ד ֶאָח֖ י ּ֥ג ל ִיְׂשָרֵא֔ ֣ ְּכַעְּמ ֙ ּוִמי ֶאָחד ְוִׁשְמ ֶאָחד ַאָּתה יז א דה”י

ִיְצָחק ָיֵגל ַאְבָרָהם ָּת, ָנַתֽ ְלַעּֿמְ ּוְקֻדָּׁשה ְמנּוָחה ְיׁשּוָעה, ֶרת ַוֲעֶטֽ ְּגֻדָּלה

ֶוֱאמּוָנה ֱאֶמת ְמנּוַחת ּוְנָדָבה ַאֲהָבה ְמנּוַחת בֹו ָיֽנּוחּו ּוָבָניו ַיֲעֹקב ְיַרֵּנן

ָּבּה רֹוֶצה ָׁשַאָּתה ְׁשֵלָמה ְמנּוָחה ַטח ָוֶבֽ ְוַהְׁשֵקט ְוַׁשְלָוה ָׁשלֹום ְמנּוַחת

ֶאת יׁשּו ַיְקִּדֽ ְמנּוָחָתם ְוַעל ְמנּוָחָתם ִהיא ֵמִאּֿתְ ִּכי עּו ְ ְוֵי ָבֶנֽי ירּו ַיִּכֽ

: ְׁשֶמֽ
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ֶחְלֵקנּו ְוֵתן ְּבִמְצֹוֶתי ֵׁשנּו ַקּֿדְ ִבְמנּוָחֵתנּו ְרֵצה ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵוא ֵהינּו ֱא

ֶּבֱאֶמת: ְלָעְבּֿדְ ִלֵּבנּו ְוַטֵהר ִּביׁשּוָעֶת ֵחנּו ְוַׂשּֿמְ ִמּטּוֶב ֵענּו ַׂשּֿבְ ְּבתֹוָרֶת

ִיְׂשָרֵאל ְב חּו ְוִיְׂשֿמְ ָקְדֶׁש ַׁשַּבת ּוְבָרצֹון ְּבַאֲהָבה ֵהינּו ֱא ְיָי ְוַהְנִחיֵלנּו

ַהַּׁשָּבת: ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ְׁשֶמֽ אֹוֲהֵבי

ִלְדִביר ָהֲעבֹוָדה ְוָהֵׁשב ּוִבְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְּבַעּֿמְ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְרֵצה

ּוְתִהי ְּבָרצֹון ְתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ְמֵהָרה ּוְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְוִאֵּׁשי : ֵּביֶתֽ

: ַעֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹוַדת ָּתִמיד ְלָרצֹון

המועד: וחול חודש בראש

ְוִיָּזֵכר ְוִיָּפֵקד ְוִיָּׁשַמע ְוֵיָרֶצה ְוֵיָרֶאה ְוַיִּגיַע ְוָיבֹא ַיֲעֶלה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא
ִם ְירּוָׁשַלֽ ְוִזְכרֹון ַעְבֶּדֽ ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ְוִזְכרֹון ינּו ֲאבֹוֵתֽ ְוִזְכרֹון ּוִפְקּדֹוֵנֽנּו ִזְכרֹוֵנֽנּו

ּוְלֵחן ּוְלטֹוָבה ִלְפֵליָטה ְלָפֶני ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ָּכל ְוִזְכרֹון ָקְדֶׁשֽ ִעיר

ְּביֹום ּוְלָׁשלֹום ּוְלַחִּיים ּוְלַרֲחִמים ֶסד ּוְלֶחֽ

ַהֻּסּכֹות ַחג ַהַּמצֹות ַחג ֶדׁש ַהֹחֽ רֹאׁש

ְלַחִּיים בֹו נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִלְבָרָכה בֹו נּו ּוָפְקֵדֽ ְלטֹוָבה ּבֹו ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ּנּו ָזְכֵרֽ ַהֶּזה

ִּכי ֵעיֵנֽינּו י ֵאֶלֽ ִּכי נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ָעֵלֽ ְוַרֵחם ְוָחֵּננּו חּוס ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָעה ּוִבְדַבר

ָּתה: ַאֽ ְוַרחּום ַחּנּון ֶל ֶמֽ ֵאל

ְׁשִכיָנתֹו ַהַּמֲחִזיר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְּבַרֲחִמים: ְלִצּיֹון ְּבׁשּוְֿב ֵעיֵנֽינּו ְוֶתֱחֶזֽיָנה

ְלִצּיֹון:

דרבנן: מודים הש”ץ– בחזרת

ְיָי הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ְּבֵראִׁשית: יֹוֵצר נּו ֵרֽ יֹוֿצְ ָּבָׂשר ָכל

ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ְוהֹוָדאֹות ְּבָרכֹות

נּו: ְוִקַּיְמָּתֽ נּו ֶׁשֶהֱחִייָתֽ ַעל ְוַהָּקדֹוׁש

הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָמֵגן ַחֵּיֽינּו צּור ָוֶעד ְלעֹוָלם

ָודֹור: ְלדֹור הּוא ַאָּתה נּו ִיְׁשֵעֽ

ַעל ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר ְּל נֹוֶדה

ְוַעל ְּבָיֶדֽ סּוִרים ַהּֿמְ ַחֵּיֽינּו
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ְוֶתֱאסֹוף נּו ֵמֽ ּוְתַקּֿיְ ְּתַחֵּיֽנּו ֵּכן

ִלְׁשֹמר ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצֹרת ינּו ָּגֻלּיֹוֵתֽ

ּוְלָעְבּֿדְ ְרֹצֶנֽ  ְוַלֲעׂשֹות י ֻחֶּקֽ

ָל מֹוִדים נּו ֶׁשָאֽ ַעל ָׁשֵלם ְּבֵלָבב

ַההֹוָדאֹות: ֵאל ָּברּו

ְוַעל ָל קּודֹות ַהּֿפְ ינּו ִנְׁשמֹוֵתֽ

ְוַעל נּו ִעָּמֽ יֹום ָכל ֶׁשּֿבְ י ִנֶּסֽ

ֵעת ָכל ֶׁשּֿבְ י ְוטֹובֹוֶתֽ י אֹוֶתֽ ִנְפֿלְ

ִּכי ַהּטֹוב ִים: ְוָצֳהָרֽ ֶקר ָוֹבֽ ֶרב ֶעֽ

לֹא ִּכי ַרֵחם ְוַהֿמְ י ַרֲחֶמֽ ָכלּו לֹא

: ָל ינּו ִקִוֽ ֵמעֹוָלם י ֲחָסֶדֽ ּמּו ַתֽ

ַהִּמְלָחמֹות ְוַעל ׁשּועֹות ַהּֿתְ ְוַעל בּורֹות ַהּֿגְ ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהִּנִּסים ַעל בחנוכה:

ֹּכֵהן יֹוָחָנן ֶּבן ַמִּתְתָיֽהּו ִּביֵמי ַהֶּזה: ַמן ַּבּֿזְ ָהֵהם ַּבָּיִמים ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ יָת ֶׁשָעִׂשֽ

ְלַהְׁשִּכיָחם ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ַעל ָׁשָעה ָהֿרְ ָיָון ַמְלכּות ָדה ְּכֶׁשָעֿמְ ּוָבָניו ַחְׁשֹמַני ָּגדֹול

ְּבֵעת ָלֶהם ְדָּת ָעַמֽ ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ ְוַאָּתה :   ְרצֹוֶנֽ ֵמֻחֵּקי ּוְלַהֲעִביָרם ּתֹוָרֶתֽ

ְּבַיד ִּגּבֹוִרים ְרָּת ָמַסֽ ִנְקָמָתם: ֶאת ְמָּת ָנַקֽ ִּדיָנם ֶאת ְנָּת ַּדֽ ִריָבם ֶאת ְבָּת ַרֽ ָצָרָתם

ְוֵזִדים ַצִּדיִקים ְּבַיד ּוְרָׁשִעים ְטהֹוִרים ְּבַיד ּוְטֵמִאים ְמַעִּטים ְּבַיד ְוַרִּבים ַחָּלִׁשים

ִיְׂשָרֵאל ּוְלַעּֿמְ ְּבעֹוָלֶמֽ ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֵׁשם יָת ָעִׂשֽ ּוְל : תֹוָרֶתֽ ֵקי עֹוֿסְ ְּבַיד

ֵּביֶתֽ ִלְדִביר ָבֶנֽי אּו ָּבֽ ַּכ ַחר ְוַאֽ ַהֶּזה: ְּכַהּיֹום ּוֻפְרָקן ְגדֹוָלה ְּתׁשּוָעה יָת ָעִׂשֽ

ְוָקְֿבעּו ֶׁשֽ ָקּֿדְ ְּבַחְצרֹות ֵנרֹות יקּו ְוִהְדִלֽ ִמְקָּדֶׁשֽ ֶאת ְוִטֲהרּו ֵהיָכֶלֽ ֶאת ּוִפּנּו

ַהָּגדֹול: ְלִׁשְמ ְלַהֵּלל ְלהֹודֹות ּלּו ֵאֽ ֲחֻנָּכה ְיֵמי ְׁשמֹוַנת

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָּתִמיד נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ְוִיְתרֹוַמם ִיְתָּבַר ֻּכָּלם ְוַעל

: ְבִריֶתֽ ְּבֵני טֹוִבים ְלַחִּיים ּוְכתֹוב שובה: בשבת

נּו ְוֶעְזָרֵתֽ נּו ְיׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל ֶּבֱאֶמת ִׁשְמ ֶאת ִויַהֲללּו ָלה ֶּסֽ יֹוֽדּו ַהַחִּיים ְוָכל

ְלהֹודֹות: ָנֶאה ּוְל ִׁשְמ ַהּטֹוב ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶסֽ

ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַרֲחִמים ֶסד ָוֶחֽ ֵחן ּוְבָרָכה טֹוָבה ָׁשלֹום ִׂשים

נּו ָלֽ ָּת ָנַתֽ ָּפֶנֽי ְבאֹור ִּכי ָּפֶנֽי ְּבאֹור ְּכֶאָחד נּו ֻּכָּלֽ ינּו ָאִבֽ נּו ָּבֲרֵכֽ : ַעֶּמֽ

ְוַחִּיים ְוַרֲחִמים ּוְבָרָכה ּוְצָדָקה ֶסד ֶחֽ ְוַאֲהַבת ַחִּיים ּתֹוַרת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָׁשָעה ּוְבָכל ֵעת ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ֶאת ְלָבֵר ְּבֵעיֶנֽי ְוטֹוב ְוָׁשלֹום:

: ִּבְׁשלֹוֶמֽ
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ּוַפְרָנָסה ְוָׁשלֹום ְּבָרָכה ַחִּיים ֶפר ְּבֵסֽ שובה: בשבת

ֵּבית ַעּֿמְ ְוָכל נּו ָאֽ ְלָפֶנֽי ְוִנָּכֵתב ִנָּזֵכר טֹוָבה

עֹוֵׂשה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוְלָׁשלֹום: ְלַחִּיים ִיְׂשָרֵאל

ַהָּׁשלֹום:

ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַעּמֹו ֶאת ָבֵר ַהֿמְ

ַּבָּׁשלֹום: ִיְׂשָרֵאל

ִתּדֹום ַנְפִׁשי ַלי ְוִלְמַקֿלְ ִמְרָמה ִמַּדֵּבר ּוְׂשָפַתי ֵמָרע ְלׁשֹוִני ְנֹצר ַהי ֱא

ִּתְרּדֹוף י ּוְבִמְצֹוֶתֽ ְּבתֹוָרֶתֽ ִלִּבי ְּפַתח ִּתְהֶיה: ַלֹּכל ֶּכָעָפר ְוַנְפִׁשי

ַמֲחַׁשְבָתם: ְוַקְלֵקל ֲעָצָתם ָהֵפר ְמֵהָרה ָרָעה ָעַלי ַהחֹוְׁשִבים ְוֹכל ַנְפִׁשי:

ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְיִמיֶנֽ  ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה

ְלָר֨צֹון ְה֥יּו ִיֽ  ִני׃ ֲעֵנֽ ַוֽ ֣ יֿנְ ְיִמֽ יָעה ֽהֹוִׁש֖ ְיִדיֶד֑י ֥צּון ֿלְ ֵיָחֽ ְלַ֭מַען : סּתֹוָרֶתֽ תהלים
יט תהלים

הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה י׃ ֲאִלֽ ְוֹגֽ י צּוִר֥ ָי֗ ְי֜ ְלָפֶנ֑י י ִלִּב֣ ְוֶהְג֣יֹון י ִאְמֵרי־ִפ֡

ָאֵמן: ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה

ִּבְמֵהָרה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשִיָּבֶנה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוִא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ּוְכָׁשִנים עֹוָלם ִּכיֵמי ְּבִיְרָאה ַנֲעָבְד ְוָׁשם : ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן ינּו ְבָיֵמֽ

ִנּֽיֹות׃ ַקְדֹמֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ם עֹוָל֔ ִּכיֵמ֣י ִוירּוָׁשָלִ֑ם ה ְיהּוָד֖ ת ִמְנַח֥ ְיָי֔ ַלֽ ָבה֙ ֿרְ ְוָעֽ גַקְדֹמִנּיֹות: מלאכי

בשבת צ”צ אומרים אין בחול תחנון אומרים שאין בימי

שובה. בשבת צ”צ א”א

֥רֹום ַעד־ָמ֫ ים ִה֗ ֱא ֥ ְ ְוִצְדָקֽ ת׃ ֱאֶמֽ ֥ ְת ְותֹוָרֽ ָ֗לם ְלע ֶדק ֶצ֥ ְ עאִצְ֭דָקֽ תהלים

ִמְׁ֭שָּפֶטי ל ַהֲרֵרי־ֵא֗ ְּכֽ ֙ ְ ִצְדָקֽ ׃ ָכֽמֹו י ִמ֣ ים ִה֗ ֱא֝ ְגדֹו֑לֹות יָת לוֲאֶׁשר־ָעִׂש֥ תהלים

ְיָי׃ יַע ּתֹוִׁש֥ ה ּ֜וְבֵהָמ֗ ם ָאָד֥ ַרָּב֑ה ְּת֣הֹום

ר׃ ֵלאֹמֽ ְרָּת ִּדַּב֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ֲאֹדָנ֑י ַח ֹּכ֣ ִיְגַּדל־ָנ֖א ה ידְוַעָּת֕ במידבר

ָּמה׃ ֵהֽ ָל֣ם ֵמע י ִּכ֖ י ַוֲחָסֶד֑ ָי ְי֖ כהְזֹכר־ַרֲחֶמ֣י תהלים

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָקִריב׃ ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא׃ ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא׃ ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

ינּו׃) ְּתִפָּלֵתֽ ֶאת ּוְבָרצֹון ְּבַרֲחִמים ַקֵּבל קהל: )
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׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִבְׁשַמָּיא׃ ִּדי ֲאבּוהֹון ֳקָדם ִיְׂשָרֵאל ְּדָכל הֹון ְ ּוָבעּו הֹון ְ ְצלֹו ִּתְתַקַּבל

ם׃) ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ קהל: ) קיג תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא

ֶרץ׃) ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝ ֑ ְיָי ֵמִע֣ם ֶעְ֭זִרי קהל: ) קכא תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה

J עלינו j

ָעָׂשנּו ֶׁשּלֹא ְּבֵראִׁשית, ֵצר ְלי ְּגֻדָּלה ָלֵתת ַהֹּכל, ן ַלֲאד ְלַׁשֵּבַח ינּו ָעֵלֽ

ָּכֶהם, ֶחְלֵקנּו ָׂשם ֶׁשּלֹא ָהֲאָדָמה. ת ח ְּכִמְׁשּֿפְ ָׂשָמנּו ְולֹא ת, ָהֲאָרצ ֵיי ְּכג

ֶאל ּוִמְתַּפֲּלִלים ָוִריק, ְלֶהֶבל ִמְׁשַּתֲחִוים ֶׁשֵהם ָנם, ְּכָכל־ֲהמ ָרֵלנּו וג

ַמְלֵכי ֶמֶל ִלְפֵני ִדים ּומ ּוִמְׁשַּתֲחִוים ִעים ֿרְ ּכ ַוֲאַנְחנּו ִׁשיַע. י לֹא ֵאל

ַׁשב ּומ ָאֶרץ, ְוֹיֵסד ָׁשַמִים ֶטה נ ֶׁשהּוא הּוא, ָּברּו ׁש ַהָּקד ָלִכים ַהּֿמְ

ֵאין ֵהינּו, ֱא הּוא ִמים. ְמר ְּבָגְבֵהי ֻעּז ּוְׁשִכיַנת ִמַּמַעל, ַּבָּׁשַמִים ְיָקר

ַוֲהֵׁשֹבָת֮ ם ַהּ֗י ְוָיַדְעָּת֣ : ָרת ְּבּת ַּכָּכתּוב . זּוָלת ֶאֶפס ַמְלֵּכנּו, ֱאֶמת ד, ע ד דברים

ין ֵא֖ ִמָּתַ֑חת ֶרץ ְוַעל־ָהָא֖ ַעל ִמַּמ֔ ַּבָּׁשַמִ֣ים ים ִה֔ ֱא ָהֽ ֣הּוא ֙ ְיָי י ִּכ֤ ֒ ֶאל־ְלָבֶב֒

ד׃ ֽע

ְלַהֲעִביר , ֻעֶּז ְּבִתְפֶאֶרת ְמֵהָרה ת ִלְרא ֵהינּו, ֱא ְיָי ְל ְנַקֶּוה ֵּכן ַעל

ְּבַמְלכּות ָלם ע ְלַתֵּקן ִיָּכֵרתּון, ת ָּכר ְוָהֱאִליִלים ָהָאֶרץ, ִמן ִּגּלּוִלים

ָאֶרץ. ִרְׁשֵעי ָּכל ֵאֶלי ת ְלַהְפנ , ִבְׁשֶמ אּו ִיְקֿרְ ָבָׂשר ְּבֵני ְוָכל ַׁשַּדי,

ן. ָלׁש ָּכל ִּתָּׁשַבע , ֶּבֶר ָּכל ִתְכַרע ְל ִּכי ֵתֵבל, ֵבי ֿׁשְ י ָּכל ְוֵיְדעּו ַיִּכירּו

ֻכָּלם לּו ִויַקּֿבְ = ִיֵּתנּו, ְיָקר ִׁשְמ ד ְוִלְכב ְוִיֹּפלּו, עּו ִיְכֿרְ ֵהינּו ֱא ְיָי ְלָפֶני

ַהַּמְלכּות ִּכי ָוֶעד. ָלם ְלע ְמֵהָרה ֲעֵליֶהם ְוִתְמ , ַמְלכּוֶת ֹעל ֶאת

ד: ְּבָכב ִּתְמ ַעד ֵמי ֿלְ ּוְלע ִהיא, ֶׁשּֿלְ

נפשי”: ”ברכי אומרים הגדול שבת שלפני שבת עד בראשית משבת

165 עמ’ אבות במסכת אחד פרק אומרים לשבועות פסח בין בשבתות
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G נפשי ברכי e

אֹ֭ור ֶטה ֹע֣ ְׁשָּת׃ ָלָבֽ ְוָהָד֣ר ֖הֹוד ד ְּמֹא֑ ָּגַדְ֣לָּת ַהי ֱא֭ ֣ ְיָי ֥ ָי ֶאת־ְי֫ י ַנְפִׁש֗ י ֲרִכ֥ קדָּבֽ תהלים

ים ַהָּׂשם־ָעִב֥ יו ֲעִלּ֫יֹוָת֥ ִים ַבַּמ֗ ה ָקֶר֥ ֿמְ ַהֽ ה׃ ַּכְּיִריָעֽ ִים ַמ֗ ָׁש֝ נֹוֶט֣ה ַּכַּׂשְלָמ֑ה

ֵאׁ֣ש יו ָׁשֲרָת֗ ְמ֝ רּו֑חֹות ַמְלָאָכ֣יו ֹעֶׂש֣ה ַעל־ַּכְנֵפי־ֽרּוַח׃ ַהֵּל֗ ֿמְ ַהֽ֝ ְרכּו֑בֹו

֣בּוׁש ַּכּֿלְ ְּת֭הֹום ד׃ ָוֶעֽ עֹוָל֥ם ּ֗מֹוט ַּבל־ִּת֝ ַעל־ְמכֹוֶנ֑יָה ֶרץ ֶא֖ ָיַ֣סד ט׃ ֵהֽ

֗ ַעְמ ַרֽ֝ ִמן־֥קֹול ְינּו֑סּון ֥ ְ ֲעָר ִמן־ַּגֽ ִים׃ ַיַֽעְמדּו־ָמֽ ים ִר֗ ַעל־ָה֝ ִּכִּסי֑תֹו

בּול־ַׂשְ֭מָּת ְּגֽ ם׃ ָלֶהֽ ְדָּת ָיַס֬ ֶז֤ה ֗קֹום ֶאל־ְמ֝ ְבָק֑עֹות ֣דּו ֵיֽֿרְ ָהִ֭רים ַיֲֽע֣לּו ֵפֽזּון׃ ֵיָחֽ

ין ֵּב֥ ָחִל֑ים ַּבּֿנְ ַמְ֭עָיִנים ַׁשֵּלַ֣ח ֿמְ ַהֽ ֶרץ׃ ָהָאֽ ְלַכּ֥סֹות ַּבל־ְיֻׁ֝ש֗בּון ַּבל־ַיֲֽעֹב֑רּון

ֲעֵ֭ליֶהם ם׃ ְצָמָאֽ ים ְפָרִא֣ ֖רּו ִיְׁשּֿבְ י ָׂשָד֑ ָּכל־ַחְי֣תֹו ַיְׁ֭שקּו ְיַהֵּלֽכּון׃ ים ִר֗ ָה֝

ֲעִלּיֹוָת֑יו ֵמֽ ָהִ֭רים ה ַמְׁשֶק֣ נּו־ֽקֹול׃ ִיּֿתְ ם ָפאִי֗ ֳע֝ ין ִמֵּב֥ ִיְׁשּ֑כֹון ֽעֹוף־ַהָּׁשַמִ֣ים

ֲעֹבַד֣ת ַלֽ ְוֵ֭עֶׂשב ה ֵהָמ֗ ַלּֿבְ יר ָחִצ֨ יַח ַמְצִמ֤ ֶרץ׃ ָהָאֽ ע ִּתְׂשַּב֥ י ֲעֶׂש֗ ַמֽ֝ י ִר֥ ִמּֿפְ

ָּפִנ֣ים יל ְלַהְצִה֣ ַבב־ֱא֗נֹוׁש ְלֽ ח ְיַׂשַּמ֬ ֤ ִין ְוַי ֶרץ׃ ִמן־ָהָאֽ ֶחם ֶל֝֗ ְל֥הֹוִציא ָאָד֑ם ָהֽ

ע׃ ָנָטֽ ֲאֶׁש֣ר ָב֗נֹון ְל֝ ַאְרֵז֥י ֑ ְיָי ֲעֵצ֣י עּו ִיְׂ֭שּֿבְ ד׃ ִיְסָעֽ ְלַבב־ֱא֥נֹוׁש ֶחם ְוֶ֝ל֗ ִמָּׁשֶ֑מן

ֵעִל֑ים ַלּֿיְ ֹבִהים ַהּֿ֭גְ ים ָהִר֣ ּה׃ ֵּביָתֽ ים ְּברֹוִׁש֥ ה ִסיָד֗ ֲח֝ ְיַקֵּנ֑נּו ים ֳּפִר֣ ִצֽ ֲאֶׁשר־ָׁש֭ם

ָּתֶׁ֣שת ְמבֹוֽאֹו׃ ע ָיַד֥ ֶמׁש ֗ ֶׁש֝ ים ְלֽמֹוֲעִד֑ ָיֵ֭רַח ָעָׂש֣ה ים׃ ַפִּנֽ ֿׁשְ ַלֽ ה ַמְחֶס֥ ים ָלִע֗ ְס֝

ַלָּטֶ֑רף ֲאִג֣ים ֹׁשֽ ִפיִרים ַהּֿ֭כְ ָּכל־ַחְיתֹו־ָיַֽער׃ ׂש ְרֹמ֗ ִת֝ ּ֥בֹו ָלְ֑יָלה ִו֣יִהי ֭חֶׁש

ֵיֵצ֣א ִיְרָּבֽצּון׃ ם ֽעֹוֹנָת֥ ְוֶאל־ְמ֝ ֵס֑פּון ֵיָאֽ ַהֶּׁ֭שֶמׁש ִּתְזַר֣ח ם׃ ָאְכָלֽ ֵמֵא֣ל ׁש ּוְלַבֵּק֖

ְּבָחְכָמ֣ה ֻּכָּ֭לם ְיָי֗ י ֲעֶׂש֨ ַמֽ ה־ַרּ֬בּו ָמֽ ֶרב׃ ֲעֵדי־ָעֽ ָד֥תֹו ֲעֹבֽ ְוַלֽ ֳע֑לֹו ְלָפֽ ָאָד֣ם

ְוֵא֣ין ֶמׂש ֶר֭ ָׁש֣ם ִים ָד֥ ָי֫ ּוְרַח֪ב ָּגדֹו֘ל ַהָּי֥ם ֶז֤ה ׃ ִקְנָיֶנֽ  ֶרץ ָא֗ ָה֝ ה ָא֥ ֿלְ ָמֽ יָת ָעִׂש֑

ַצְרָּת ָי֬ ֶז֤ה ן ְוָיָת֗ ִל֝ ְיַהֵּל֑כּון ֳאִנּ֣יֹות ָׁש֭ם ִעם־ְּגֹדֽלֹות׃ ַטּ֗נֹות ְק֝ ַחּ֥יֹות ִמְסָּפ֑ר

ִיְלֹק֑טּון ָלֶ֭הם ִּתֵּת֣ן ְּבִעּֽתֹו׃ ָאְכָל֣ם ת ָלֵת֖ ְיַׂשֵּב֑רּון ֵאֶל֣י ֻּכָּ֭לם ֶחק־ּֽבֹו׃ ְלַׂשֽ

ִיְגָו֑עּון ֭רּוָחם ֹּתֵס֣ף ֥לּון ֵה֫ ִיָּבֽ ֘ ָּפֶני יר ַּתְסִּת֥ ֽטֹוב׃ ֥עּון ִיְׂשּֿבְ ֗ ְ ֝ ָיֽ ח ִּתְפַּת֥

י ְיִה֤ ה׃ ֲאָדָמֽ ְּפֵנ֣י ׁש ּוְ֝תַחֵּד֗ ֵר֑אּון ִיָּבֽ ֭רּֽוֲח ְּתַׁשַּל֣ח ְיׁשּוֽבּון׃ ם ֶאל־ֲעָפָר֥ ְוֽ

ים ָהִר֣ ֶּבֽ ִיַּג֖ע ַוִּתְרָע֑ד ָלָ֭אֶרץ יט ַהַּמִּב֣ יו׃ ֲעָׂשֽ ְּבַמֽ ֣ ְיָי ח ִיְׂשַמ֖ ְלעֹוָל֑ם ֣ ְיָי ְכ֣בֹוד

י ִׂשיִח֑ ָעָל֣יו ֶיֱֽעַר֣ב י׃ ְּבעֹוִדֽ ַה֣י א ֵלֽ ה ָר֖ ֲאַזּֿמְ ְּבַחָּי֑י ֣ ְיָי ַּלֽ ָאִׁש֣יָרה נּו׃ ְוֶיֱֽעָׁשֽ
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י ֲרִכ֣ ָּבֽ ם ֵאיָנ֗ ֬עֹוד ּוְרָׁשִ֙עים ֶרץ ִמן־ָהָא֡ ים ַחָּטִא֨ ִיַּתּ֤מּו ְיָי׃ ַּבֽ ח ֶאְׂשַמ֥ י ֹנִכ֗ ָאֽ֝

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ָי֗ ֶאת־ְי֜ ַנְ֭פִׁשי

ַנְ֭פִׁשי יָלה ַהִּצ֣ ְיָי֗  ִני׃ ַֽוַּיֲֽעֵנֽ אִתי ָר֗ ָק֝ ִּל֑י ַּבָּצָרָ֣תה ָי ֶאל־ְי֖ ֲע֥לֹות ַּמֽ֫ ַהֽ יר ִׁש֗ קכ תהלים

ְרִמָּיֽה׃ ָלׁ֥שֹון ָל֝֗ יף ּוַמה־ֹּיִס֥ ֭ ְל ַמה־ִּיֵּת֣ן ְרִמָּיֽה׃ ִמָּלׁ֥שֹון ַפת־ֶׁשֶ֑קר ִמּֿׂשְ

ְנִּתי ַכ֗ ָׁש֝ ֶמֶׁ֑ש ֣ ְרִּתי ִּכי־ַג ִּ֖לי ֣אֹוָיה ים׃ ְרָתִמֽ ֲחֵל֥י ַּגֽ ם ִע֝֗ ְׁשנּוִנ֑ים ִגּ֣בֹור ִחֵּצ֣י

י ְוִכ֣ ֲֽאִנ֣י־ָׁש֭לֹום ָׁשֽלֹום׃ ׂשֹוֵנ֥א ם ִע֝֗ י ַנְפִׁש֑ ְֿכָנה־ָּלּ֣ה ָׁשֽ ַּבת ַר֭ ר׃ ֵקָדֽ י ֳהֵל֥ ִעם־ָאֽ

ה׃ ַלִּמְלָחָמֽ ָּמה ֵה֝֗ ֲאַדֵּב֑ר

֑ ְיָי ֵמִע֣ם ֶעְ֭זִרי י׃ ֶעְזִרֽ א ֹ֥ ָיב ִין ַא֗ ֵמ֝ ים ָהִר֑ ֶאל־ֶהֽ ֵע֭יַני ֶאָּׂש֣א ֲע֥לֹות ַּמֽ֫ ַלֽ יר ִׁש֗ קכא תהלים

א ֹ֣ ל ִהֵּנ֤ה ׃ ֶרֽ ֿמְ ֹׁשֽ ַאל־ָי֗֝נּום ַרְגֶל֑ ַלּ֣מֹוט ַאל־ִיֵּת֣ן ֶרץ׃ ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝

ם יֹוָמ֗ ׃ ְיִמיֶנֽ  ַעל־ַי֥ד ֗ ּֿלְ ִצ֝ ֥ ְיָי ֶר֑ ֿמְ ֹׁשֽ ֥ ְיָי ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ר ׁ֝שֹוֵמ֗ ִייָׁש֑ן א ֹ֣ ְול ָי֭נּום

׃ ֶאת־ַנְפֶׁשֽ ר ִיְׁ֝שֹמ֗ ִמָּכל־ָר֑ע ֥ ִיְׁשָמְר ְיָי֗ ְיָלה׃ ַּבָּלֽ ַח ְוָיֵר֥ ָּכה א־ַיֶּ֝כ֗ ֹֽ ל ֶמׁש ַהֶּׁש֥

ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ּובֹוֶא֑ ֥ ְ א ִיְׁשָמר־ֵצֽ ְיָי֗

ָה֣יּו דֹות ֿ֭מְ ֹעֽ ׃ ֵנֵלֽ ֣ ְיָי ית ֵּב֖ ִל֑י ים ִר֣ ֿמְ ְּבֹאֽ ָׂשַ֭מְחִּתי ִו֥ד ְלָד֫ ֲע֗לֹות ַּמֽ ַהֽ יר ִׁש֥ קכב תהלים

ו׃ ַיְחָּדֽ ָרה־ָּלּ֥ה ֶׁשֻחּֿבְ יר ִע֗ ְּכ֝ נּוָי֑ה ַהּֿבְ ִם ְיֽרּוָׁשַל֥ ִם׃ ְיֽרּוָׁשָלֽ ִי ְׁשָעַר֗ ִּב֝ ַרְגֵל֑ינּו

י ִּכ֤ ְיָי׃ ְלֵׁש֣ם ֹה֗דֹות ְל֝ ְלִיְׂשָרֵא֑ל ֵע֣דּות ִׁשְבֵטי־ָיּ֭ה ים ְׁשָבִט֡ ָע֪לּו ם ֶׁשָּׁש֨

ְיֽרּוָׁשָלִ֑ם ְׁש֣לֹום ֲאלּו ַׁשֽ֭ ד׃ ָּדִוֽ ְלֵב֣ית ְס֗אֹות ִּכ֝ ְלִמְׁשָּפ֑ט ִכְס֣אֹות ֣בּו ָיֽֿׁשְ ָּמה ָׁש֨

ְוֵרָע֑י י ַען־ַאַח֥ ְלַמֽ ׃ ִי נֹוָתֽ ְּבַאְרֿמְ ה ְלָו֗ ַׁש֝ ֑ ְּבֵחיֵל י־ָׁש֥לֹום ְיִהֽ ׃ ִי ֲהָבֽ ֹאֽ יּו ִיְׁ֝שָל֗

׃ ָלֽ ֣טֹוב ה ֲאַבְקָׁש֖ ֵה֑ינּו ֱא ֣ ֵּבית־ְיָי ְלַ֭מַען ׃ ָּבֽ ָׁש֣לֹום ָרה־ָּנ֖א ֲאַדּֿבְ

ים ֲעָבִד֡ ְכֵעיֵנ֪י ה ִהֵּנ֨ ִים׃ ַּבָּׁשָמֽ י ִב֗ ֿׁשְ ֹּיֽ ַה֝ ֶאת־ֵעיַנ֑י ָנָׂש֣אִתי ֵאֶ֭לי ֲע֥לֹות ַּמֽ֫ ַהֽ יר ִׁש֗ קכג תהלים

ֵה֑ינּו ֱא ֣ ֶאל־ְיָי ֵע֭יֵנינּו ֵּכ֣ן ּה ְרָּת֥ ְּגִב֫ ֶאל־ַי֪ד ִׁשְפָח֘ה ְּכֵעיֵנ֣י ם ֲאֽדֹוֵניֶה֗ ֶאל־ַי֤ד

נּו ְפֵׁש֥ ַנ֫ ְֿבָעה־ָּלּ֪ה ָׂשֽ ַרַּב֘ת ֽבּוז׃ ְענּו ָׂשַב֥ ב ִּכי־ַר֝֗ ָחֵּנ֑נּו ֣ ְיָי ָחֵּנ֣נּו ָחֵּנֽנּו׃ ֶׁשּֿיְ ד ַע֝֗

ים׃ יֹוִנֽ י ִלְגֵא֥ ּ֗בּוז ַה֝ ֲאַנִּנ֑ים ַהַּׁשֽ ַעג ַהַּל֥

ֶׁשָהָ֣יה ָי ְי֖ לּוֵל֣י ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ אַמר־ָנ֝א ֹֽ י ָל֑נּו ֶׁשָהָ֣יה ָי ְי֖ לּוֵל֣י ִו֥ד ְלָד֫ ֲע֗לֹות ַּמֽ ַהֽ יר ִׁש֥ קכד תהלים

ַהַּמִ֣ים ֲאַ֭זי נּו׃ ָּבֽ ַאָּפם ֲח֖רֹות ַּבֽ ְּבָל֑עּונּו ַחִּי֣ים ֲאַ֭זי ָדם׃ ָאֽ ָעֵל֣ינּו ְּב֖קּום ֑נּו ֿלָ

ים׃ ַהֵּזֽידֹוִנֽ ִים ַּמ֗ ַה֝ ַעל־ַנְפֵׁש֑נּו ָעַב֣ר ֲאַ֭זי נּו׃ ַעל־ַנְפֵׁשֽ ר ָעַב֥ ְחָלה ַנ֝֗ ְׁשָט֑פּונּו
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ים ִׁש֥ ֹוֿקְ ֽי֫ ִמַּפ֪ח ָט֘ה ִנְמֿלְ ְּכִצּ֥פֹור נּו ַנְפֵׁש֗ ם׃ ְלִׁשֵּניֶהֽ ֶרף ֶט֝֗ ְנָתָנ֥נּו א ֹ֖ ֶׁשּל ֑ ְיָי ָּב֥רּו

ֶרץ׃ ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝ ֑ ְיָי ְּבֵׁש֣ם ֶעְ֭זֵרנּו ְטנּו׃ ִנְמָלֽ ֲאַנְ֥חנּו ַוֽ ר ִנְׁשַּב֗ ח ַהַּפ֥

ִם ְיְרּוָׁשַלְ֗ ב׃ ֵיֵׁשֽ ְלעֹוָל֥ם א־ִיּ֗֝מֹוט ֹֽ ל ְּכַהר־ִצּ֥יֹון ֑ ְיָי ַּבֽ ים ִח֥ ַהּֽבֹוֿטְ ֲע֥לֹות ַּמֽ֫ ַהֽ יר קכהִׁש֗ תהלים

ֵׁשֶ֤בט ָי֡נּוַח א ֹ֪ ל י ִּכ֤ ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְלַעּ֑מֹו יב ָסִב֣ ַוְ֭יָי ּה ָל֥֫ יב ָסִב֪ ָהִרי֘ם

ָתה ְּבַעְוָל֬ ים ַהַּצִּדיִק֨ ֖חּו א־ִיְׁשֿלְ ֹֽ ל ַען ְלַמ֡ ים יִק֥ ַהַּצִּד֫ ּגֹוַר֪ל ַע֘ל ַׁשע ָהֶר֗

ם ַקְלַקּלֹוָת֗ ַעֽ ים ְוַהַּמִּט֤ ם׃ ְּבִלּבֹוָתֽ ים יָׁשִר֗ ְוִ֝לֽ ים ַלּטֹוִב֑ ָי ְי֖ יָבה ֵהיִט֣ ם׃ ְיֵדיֶהֽ

ל׃ ַעל־ִיְׂשָרֵאֽ ֗לֹום ָׁש֝ ָהָאֶ֑ון ֲעֵל֣י ֶאת־ֹּפֽ ָי ְי֖ ֽיֹוִליֵכ֣ם

ק ְׂשֹח֡ ִיָּמֵל֪א ָא֤ז ים׃ ִמֽ ְּכֹחֿלְ ינּו ִי֗ ָה֝ ִצּ֑יֹון ֶאת־ִׁשיַב֣ת ָי ְי֖ ְּבׁ֣שּוב ֲע֥לֹות ַּמֽ֫ ַהֽ יר קכוִׁש֗ תהלים

יל ִהְגִּד֥ ֶּלה׃ ִעם־ֵאֽ ֲעׂ֥שֹות ַלֽ ָי֗ ְי֜ יל ִהְגִּד֥ ַבּגֹוִי֑ם ֣רּו אֿמְ ֹֽ י ָא֭ז ָּנ֥ה ִר֫ ּוְלׁשֹוֵנ֪נּו ִּפינּו֘

ַּבֶּנֽ ֶגב׃ ים ֲאִפיִק֥ ַּכֽ ֶאת־ְׁשִבוֵת֑נּו ָי ְי֖ ׁשּוָב֣ה ים׃ ְׂשֵמִחֽ ינּו ִי֗ ָה֜ ִעָּמ֑נּו ֲעׂ֣שֹות ַלֽ ָי ְי֖

ָּז֥ ַרע ־ַה֫ ֶׁש ֶמֽ ֹנֵׂש֪א ּוָבֹכ֘ה ֵיֵל֨ ֤לֹו ָה֘ רּו׃ ִיְקֹצֽ ְּבִרָּנ֥ה ה ְּבִדְמָע֗ ים ִע֥ ֿרְ ַהֹּזֽ

יו׃ ֲאֻלֹּמָתֽ א ֹנֵׂש֥ ה ְבִרָּנ֗ א ֹ֥ א־ָיב ֹֽ ּב

ִאם־ְיָי֥ ּ֑בֹו בֹוָנ֣יו ֣לּו ֿמְ ָעֽ ָׁשְ֤וא ִית ַב֗ ה א־ִיְבֶנ֬ ֹֽ ל ֤ ִאם־ְיָי ה ֹמ֥ ֫ ִלְׁש ֲע֗לֹות ַּמֽ ַהֽ יר קכזִׁש֥ תהלים

ֶבת ֲחֵרי־ֶׁש֗ ְמַאֽ ֡קּום יֵמי ַמְׁשִּכ֑ ם ָלֶכ֨ ָׁשְ֤וא ר׃ ׁשֹוֵמֽ ד ָׁשַק֬ ָׁשְ֤וא יר א־ִיְׁשָמר־ִע֝֗ ֹֽ ל

י ְּפִר֣ ר ָכ֗ ָׂש֝ ָּבִנ֑ים ֣ ְיָי ַנֲֽחַל֣ת ִהֵּנ֤ה ֵׁשָנֽא׃ יִדי֣דֹו ִלֽ ן ִיֵּת֖ ֵּכ֤ן ים ֲעָצִב֑ ָהֽ ֶלֶ֣חם ְֿ֭כֵלי ֹאֽ

ִמֵּל֥א ֲאֶׁש֤ר ֶבר ַהֶּג֗ י ַאְׁשֵר֤ ים׃ עּוִרֽ ַהּֿנְ ְּבֵנ֣י ן ֵּכ֝֗ ְּבַיד־ִּגּ֑בֹור ים ְּכִחִּצ֥ ֶטן׃ ַהָּבֽ

ַער׃ ַּבָּׁשֽ ים ִב֣ ֿיְ ֶאת־ֹאֽ ֖רּו י־ְיַדּֿבְ ִּכֽ ֵי֑בׁשּו א ֹ֥ ל ם ֶה֥ ֵמ֫ ֶאת־ַאְׁשָּפ֗תֹו

תֹאֵכ֑ל י ִּכ֥ ַּכֶּ֭פי ְיִג֣יַע יו׃ ִּבְדָרָכֽ ֹהֵל֗ ַהֽ֝ ֑ ְיָי ָּכל־ְיֵר֣א ַאְׁ֭שֵרי ֲע֥לֹות ַּמֽ֫ ַהֽ יר קכחִׁש֗ תהלים

ִּכְׁשִתֵל֣י ָּבֶ֭ני יֶת֥ ֵב֫ ֵת֪י ְּבַיְרּֿכְ ִרָּי֘ה ֹּפֽ ְּכֶגֶ֥פן ֤ ֶאְׁשּֿתְ ׃ ָלֽ ְו֣טֹוב י ְׁשֶר֗ ַא֝

ְיָי֗ ֥ ֶרְֿכ ְיָבֽ ְיָי׃ ְיֵר֣א ֶבר ָּ֝ג֗ ַר ְיֹב֥ ִכי־ֵכ֭ן ִהֵּנ֣ה ׃ ְלֻׁשְלָחֶנֽ  יב ִב֗ ָס֝ ים ֵזיִת֑

֗לֹום ָׁש֝ ְלָבֶנ֑י ה־ָבִנ֥ים ּוְרֵאֽ ׃ ַחֶּיֽי ְיֵמ֣י ל ֹּכ֝֗ ְיֽרּוָׁשָלִ֑ם ְּב֣טּוב ּוְ֭רֵאה ּ֥יֹון ִמִּצ֫

ל׃ ַעל־ִיְׂשָרֵאֽ

ְצָר֣רּוִני ַּבת ַר֭ ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ א ֹ֥אַמר־ָנ֝֗ י י עּוַר֑ ִמּֿנְ ְצָר֣רּוִני ַּבת ַר֭ ֲע֥לֹות ַּמֽ֫ ַהֽ יר קכטִׁש֗ תהלים

֥ ְיָי ם׃ ֲעִנוָתֽ ְלַמֽ יכּו ֱאִר֗ ֶה֝ ִׁש֑ים ֿרְ ֹחֽ ׁ֣שּו ֿרְ ָחֽ ַעל־ַּגִּ֭בי י׃ ָיְֿכלּו־ִלֽ א ֹ֣ ל ם ַּג֝֗ י עּוָר֑ ִמּֿנְ

יר ֲחִצ֣ ַּכֽ ְ֭היּו ִיֽ ִצּֽיֹון׃ י ֵא֥ ֽׂשֿנְ ל ֹּכ֝֗ ָא֑חֹור ְוִיֹּסגּ֣ו ֵי֭בׁשּו ים׃ ְרָׁשִעֽ ֲע֣בֹות ץ ֵּצ֗ ִק֝ יק ַצִּד֑
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֨רּו ֿמְ ָאֽ א ֹ֤ ְול ר׃ ְמַעֵּמֽ ְוִחְצ֥נֹו ר קֹוֵצ֗ ַכּ֥פֹו ִמֵּל֖א א ֹ֤ ֶׁשּל ׁש׃ ָיֵבֽ ָׁשַל֣ף ת ֶׁשַּקְדַמ֖ ַּגּ֑גֹות

ְיָי׃ ְּבֵׁש֣ם ם ְתֶכ֗ ֶא֝ ְכנּו ֵּבַר֥ ֲאֵליֶכ֑ם ֣ ְיָי ִּבְרַּכ֣ת ים ְֿבִר֗ ָהֹעֽ

ְהֶי֣יָנה ִּתֽ י ְב֫קֹוִל֥ ִׁשְמָע֪ה ֲאֹדָני֘ ְיָי׃ י ְקָראִת֣ ים ֲעַמִּק֖ ִמַּמֽ ֲע֑לֹות ַּמֽ ַהֽ יר ִׁש֥ קל תהלים

ד׃ ַיֲֽעֹמֽ י ִמ֣ י ֹדָנ֗ ֲא֝ ִּתְׁשָמר־ָיּ֑ה ֥נֹות ִאם־ֲע ֲחנּוָנֽי׃ ַּתֽ ֗קֹול ְל֝ ַקֻּׁש֑בֹות ָאְזֶנ֣י

ְלִּתי׃ הֹוָחֽ ִלְדָב֥רֹו ְוֽ י ַנְפִׁש֑ ָת֣ה ִקּֿוְ ָי ְי֖ ִקִּו֣יִתי א׃ ִּתָּוֵרֽ ַען ַמ֗ ְל֝ ִליָח֑ה ַהּֿסְ ֥ י־ִעּֿמְ ִּכֽ

ָו֥ה ֶאל־ְיֹה֫ ל ִיְׂשָרֵא֗ ל ַיֵח֥ ֶקר׃ ַלֹּבֽ ים ִר֥ ֿמְ ֹׁשֽ ֶקר ֹּב֗ ַל֝ ים ְמִר֥ ִמּֿׁשֹֽ אֹדָנ֑י ַלֽ י ַנְפִׁש֣

ל ֹּכ֗ ִמ֝ ֶאת־ִיְׂשָרֵא֑ל ִיְפֶּד֣ה ְוֽ֭הּוא ְפֽדּות׃ ִעּ֣מֹו ה ְוַהְרֵּב֖ ַהֶחֶ֑סד ִּכי־ִעם־ְיָי֥

יו׃ ֹנָתֽ ֽ ֲע

ְכִּתי א־ִהַּל֓ ֹֽ ְול ֵעיַנ֑י א־ָר֣מּו ֹֽ ְול ִלִּ֭בי א־ָגַבּ֣ה ֹֽ ל ֤ ְיָי ִו֥ד ְלָד֫ ֲע֗לֹות ַּמֽ ַהֽ יר ִׁש֥ קלא תהלים

ֲעֵל֣י ְּכָ֭גֻמל י ַנְפִׁש֥֗ ְמִּתי ְוֽדֹוַמ֗ יִתי ִׁשִּו֨ א ֹ֤ ִאם־ל ִּני׃ ִמֶּמֽ ּוְבִנְפָל֣אֹות ִּבְגֹד֖לֹות

ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ֑ ֶאל־ְיָי ִיְׂ֭שָרֵאל ַיֵח֣ל י׃ ַנְפִׁשֽ ָעַל֣י ל ַּכָּגֻמ֖ ִאּ֑מֹו

ר ָנַ֝ד֗ ֑ ְיָי ַלֽ ע ֲאֶׁש֣ר־ִנְׁשַּב֥ ָּכל־ֻעּנֹוֽתֹו׃ ת ֵא֝֗ ְלָדִו֑ד ֥ ְזכֹור־ְיָי ֲע֥לֹות ַּמֽ֫ ַהֽ יר ִׁש֗ קלב תהלים

י׃ ְיצּוָעֽ ַעל־ֶעֶ֥רׂש ה ֱעֶל֗ ִאם־ֶאֽ֝ י ֵּביִת֑ ֶהל ְּבֹא֣ ִאם־ָא֭בֹא ב׃ ַיֲֽעֹקֽ יר ֲאִב֥ ַלֽ

ְׁשָּכ֗נֹות ִמ֝ ֑ ַלְיָי ָמ֭קֹום ַעד־ֶאְמָצ֣א ה׃ ְּתנּוָמֽ י ַעְפַעַּפ֥ ְלֽ ְלֵעיָנ֑י ְׁשָנ֣ת ִאם־ֶאֵּת֣ן

ָנ֥בֹוָאה ִּבְׂשֵדי־ָיַֽער׃ ָצא֗נּוָה ְמ֝ ְבֶאְפָרָ֑תה ֲע֥נּוָה ִהֵּנֽה־ְׁשַמֽ ב׃ ַיֲֽעֹקֽ יר ֲאִב֥ ַלֽ

ֲא֥רֹון ַוֽ ה ָּת֗ ַא֝ ִלְמֽנּוָחֶת֑ ָי ְי֖ קּוָמ֣ה יו׃ ַרְגָלֽ ם ֲהֹד֥ ַלֽ ה ֲחֶו֗ ְׁ֝שַּתֽ ִנֽ נֹוָת֑יו ְלִמְׁשּֿכְ

ַעְבֶּד֑ ָּדִו֣ד ֲע֣בּור ַּבֽ ְיַרֵּנֽנּו׃ י ֲחִסיֶד֥ ַוֽ ׁשּו־ֶצֶ֑דק ִיְלּֿבְ ֲהֶנ֥י ֹּכֽ ׃ ֻעֶּזֽ 

י ִר֥ ִמּֿפְ ָּנה ֶּמ֥ ִמ֫ א־ָיׁ֪שּוב ֹֽ ל ֱאֶמ֘ת ד ְלָדִו֡ ְיָי֨ ִנְׁשַּב֤ע ׃ ְמִׁשיֶחֽ ְּפֵנ֣י ב ֵׁש֗ ַאל־ָּת֝

ם ֵד֥ ּֿמְ ֲאַל֫ ֗זֹו י ֹדִת֥ ְוֵעֽ ְּבִריִתי֘ י ָבֶנ֨ ֬רּו ִאם־ִיְׁשֿמְ ׃ ְלִכֵּסא־ָלֽ ית ִׁש֗ ָא֝ ֑ ִבְטֿנְ

ב ְלמֹוָׁש֥ ּה ָּו֗ ִא֝ ְּבִצּ֑יֹון ֣ ְיָי י־ָבַח֣ר ִּכֽ ׃ ְלִכֵּסא־ָלֽ ֗בּו ֵיֽֿׁ֝שְ ֲעֵדי־ַע֑ד ם ַּגם־ְּבֵניֶה֥

ֲאָבֵר֑ ָּבֵר֣ ֵצ֭יָדּה יָה׃ ִאִּוִתֽ י ִּכ֣ ב ֵׁש֗ ֵא֝ ה ֹּפ֣ ֲעֵדי־ַע֑ד י את־ְמֽנּוָחִת֥ ֹֽ ז ֽלֹו׃

ָׁש֤ם ְיַרֵּנֽנּו׃ ַרֵּנ֥ ן יָה ֲ֝חִסיֶד֗ ַוֽ ֶיַׁ֑שע יׁש ַאְלִּב֖ ֲהֶניָה ֹ֭כֽ ְוֽ ֶחם׃ ָלֽ יַע ַאְׂשִּב֥ יָה ְביֹוֶנ֗ ֶא֝

יו ְוָ֝עָל֗ ֶׁשת ֹּב֑ יׁש ַאְלִּב֣ ָביו ֽאֹ֭וֿיְ י׃ ִלְמִׁשיִחֽ ר ֵנ֝֗ ְכִּתי ָעַר֥ ְלָדִו֑ד ֶרן ֶק֣ יַח ַאְצִמ֣

ִנְזֽרֹו׃ יץ ָיִצ֥

ַּגם־ָיַֽחד׃ ים ַאִח֣ ֶבת ֶׁש֖ ּוַמה־ָּנִע֑ים ַמה־ּטֹ֭וב ִהֵּנ֣ה ִו֥ד ְלָד֫ ֲע֗לֹות ַּמֽ ַהֽ יר ִׁש֥ קלג תהלים
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יו׃ ִמּדֹוָתֽ י ַעל־ִּפ֥ ד ֹּיֵר֗ ֶׁש֝ ן ֲהֹר֑ ַאֽ ן ְזַק֥ ן ָק֥ ַעל־ַהָּז֫ ד ֹיֵר֗ אׁש ֹ֗ ַעל־ָהר ַהּ֨טֹוב ַּכֶּׁשֶ֤מן

ים ִּי֗ ַח֝ ָרָכ֑ה ֶאת־ַהּֿבְ ֣ ְיָי ִצָּו֣ה ָׁש֤ם י ִּכ֤ ּ֥יֹון ִצ֫ י ַעל־ַהְרֵר֪ ֶׁשֹּיֵר֘ד ֶחְר֗מֹון ְּכַט֥ל

ם׃ עֹוָלֽ ַעד־ָהֽ

ָי֗ ְּבֵבית־ְי֜ ים ִד֥ ֹעֿמְ ָהֽ ֑ ְיָי י ָּכל־ַעְבֵד֣ ָי ֶאת־ְי֖ ֲר֣כּו ָּבֽ ִהֵּנ֤ה ֲע֥לֹות ַּמֽ֫ ַהֽ יר קלדִׁש֗ תהלים

ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝ ִמִּצּ֑יֹון ָי ְי֖ ֣ ֶרְֿכ ְיָבֽ ֶאת־ְיָי׃ ֲר֗כּו ּוָ֝בֽ ֶדׁש ֹק֑ ְׂשֽאּו־ְיֵדֶכ֥ם ַּבֵּליֽלֹות׃

ֶרץ׃ ָוָאֽ

J אבות פרקי j

G א פרק e

ים ַצִּדיִק֔ ֻּכָּל֣ם ֙ ְוַעֵּמ ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּבא, ָלם ְלע ֵחֶלק ָלֶהם ֵיׁש ִיְׂשָרֵאל סָּכל ישעשה

ר׃ ְלִהְתָּפֵאֽ י ָיַד֖ ה ַמֲעֵׂש֥ ַמָּטַע֛י ֵנֶ֧צר ָאֶ֑רץ ׁשּו ִי֣יֿרְ ָל֖ם ְלע

ּוְזֵקִנים ִלְזֵקִנים, ֻׁשַע ִויה ֻׁשַע, ִליה ּוְמָסָרּה ִמִּסיַני, ָרה ּת ִקֵּבל מֶׁשה (א)

ְׁשלָׁשה רּו ָאֿמְ ָלה.ֵהם ד ַהּֿגְ ְכֶנֶסת ְלַאְנֵׁשי ְמָסרּוָה ּוְנִביִאים ִלְנִביִאים,

ְסָיג ַוֲעׂשּו ַהְרֵּבה, ַתְלִמיִדים ְוַהֲעִמידּו ַּבִּדין, ְמתּוִנים ֱהוּו ְדָבִרים,

ָרה: ַלּת

ַעל ֵמר, א ָהָיה הּוא ָלה. ד ַהּֿגְ ְכֶנֶסת ָיֵרי ִמּֿׁשְ ָהָיה ַהַּצִּדיק ן ִׁשְמע (ב)

ְּגִמילּות ְוַעל ָדה ָהֲעב ְוַעל ָרה ַהּת ַעל ֵמד, ע ָלם ָהע ְדָבִרים ְׁשלָׁשה

ֲחָסִדים:

ִּתְהיּו ַאל ֵמר, א ָהָיה הּוא ַהַּצִּדיק. ן ִמִּׁשְמע ִקֵּבל כ ס ִאיׁש ס נ ְ ַאְנִטי (ג)

ַכֲעָבִדים ֱהוּו ֶאָּלא ְּפָרס, ְלַקֵּבל ְמָנת ַעל ָהַרב ֶאת ִׁשין ַׁשּֿמְ ַהֿמְ ַכֲעָבִדים

ֲעֵליֶכם: ָׁשַמִים ָרא מ ִויִהי ְּפָרס, ְלַקֵּבל ְמָנת ַעל ֶׁשּלֹא ָהַרב ֶאת ִׁשין ַׁשּֿמְ ַהֿמְ

ֵמֶהם. לּו ִקּֿבְ ְירּוָׁשַלִים ִאיׁש ָחָנן י ֶּבן ֵסי ְוי ְצֵרָדה ִאיׁש ֶעֶזר י ֶּבן ֵסי י (ד)

ֶוֱהֵוי ַלֲחָכִמים, ַוַעד ֵּבית ְ ֵבי ְיִהי ֵמר, א ְצֵרָדה ִאיׁש ֶעֶזר י ֶבן ֵסי י

ִּדְבֵריֶהם: ֶאת ַבָּצָמא ֶתה ׁש ֶוֱהֵוי ַרְגֵליֶהם, ַּבֲעַפר ִמְתַאֵּבק
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ְוִיְהיּו ָוָחה, ִלֿרְ ָּפתּוַח ְ ֵבי ְיִהי ֵמר, א ְירּוָׁשַלִים ִאיׁש ָחָנן י ֶּבן ֵסי י (ה)

ָוֹחֶמר ַקל רּו, ָאֿמְ ְּבִאְׁשּת ָהִאָּׁשה. ִעם ִׂשיָחה ַּתְרֶּבה ְוַאל , ֵביֶת ְּבֵני ֲעִנִּיים

ִעם ִׂשיָחה ַמְרֶּבה ֶׁשָאָדם ְזַמן ָּכל ֲחָכִמים, רּו ָאֿמְ ִמָּכאן . ֲחֵבר ְּבֵאֶׁשת

ֵּגיִהָּנם: ֵרׁש י פ ְוס ָרה, ת ִמִּדְבֵרי ֵטל ּוב , ְלַעְצמ ָרָעה ֵרם ּג ָהִאָּׁשה,

ְּפַרְחָיה ֶּבן ֻׁשַע ְיה ֵמֶהם. לּו ִקּֿבְ ָהַאְרֵּבִלי ְוִנַּתאי ְּפַרְחָיה ֶּבן ֻׁשַע ְיה (ו)

ְזכּות: ְלַכף ָהָאָדם ָכל ֶאת ָדן ֶוֱהֵוי ָחֵבר, ְל ּוְקֵנה ַרב, ְל ֲעֵׂשה ֵמר, א

ְוַאל ָלָרָׁשע, ִּתְתַחֵּבר ְוַאל ָרע, ִמָּׁשֵכן ַהְרֵחק ֵמר, א ָהַאְרֵּבִלי ִנַּתאי (ז)

ַהֻּפְרָענּות: ִמן ִּתְתָיֵאׁש

ַטַּבאי ֶּבן ְיהּוָדה ֵמֶהם. לּו ִקּֿבְ ָׁשַטח ֶּבן ן ְוִׁשְמע ַטַּבאי ֶבן ְיהּוָדה (ח)

ִדים ֿמְ ע ִדיִנין ַּבֲעֵלי ּוְכֶׁשִּיְהיּו ַהַּדָּיִנין. ֵכי ֿרְ ְּכע ַעְצֿמְ ַּתַעׂש ַאל ֵמר, א

ְבֵעיֶנ ִיְהיּו , ָפֶני ִמּֿלְ ּוְכֶׁשִּנְפָטִרים ִּכְרָׁשִעים. ְבֵעיֶני ִיְהיּו , ְלָפֶני

ַהִּדין: ֶאת ֲעֵליֶהם לּו ְּכֶׁשִּקּֿבְ ְּכַזָּכִאין,

ָזִהיר ֶוֱהֵוי ָהֵעִדים, ֶאת ר ַלֲחק ַמְרֶּבה ֱהֵוי ֵמר, א ָׁשַטח ֶּבן ן ִׁשְמע (ט)

ְלַׁשֵּקר: דּו ִיְלֿמְ ָכם ִמּת ֶׁשָּמא , ִּבְדָבֶרי

ָלאָכה, ַהּֿמְ ֶאת ב ֱאה ֵמר, א ְׁשַמְעָיה ֵמֶהם. לּו ִקּֿבְ ן ְוַאְבַטְלי ְׁשַמְעָיה (י)

ָלָרׁשּות: ִּתְתַוַּדע ְוַאל ָהַרָּבנּות, ֶאת ּוְׂשָנא

ַבת ח בּו ָתח ֶׁשָּמא ְּבִדְבֵריֶכם, ִהָּזֲהרּו ֲחָכִמים, ֵמר, א ן ַאְבַטְלי (יא)

ַאֲחֵריֶכם ַהָּבִאים ַהַּתְלִמיִדים ְוִיְׁשּתּו ָהָרִעים, ַמִים ם ִלְמק ְוִתְגלּו ָּגלּות

ִמְתַחֵּלל: ָׁשַמִים ֵׁשם ְוִנְמָצא ְוָימּותּו,

ַאֲהֹרן, ֶׁשל ִמַּתְלִמיָדיו ֱהֵוי ֵמר, א ִהֵּלל ֵמֶהם. לּו ִקּֿבְ ְוַׁשַּמאי ִהֵּלל (יב)

ָרה: ַלּת ּוְמָקֲרָבן ת ִרּי ַהּֿבְ ֶאת ֵהב א ם, ָׁשל ֵדף ְור ם ָׁשל ֵהב א

ּוְדָלא ָיֵסיף. ִסיף, מ ּוְדָלא ְׁשֵמּה. ֲאַבד ְׁשָמא, ְנַגד ֵמר, א ָהָיה הּוא (יג)

ֳחָלף: ְּבַתָּגא, ּוְדִאְׁשַּתֵּמׁש ַחָּיב. ְקָטָלא ָיֵליף,
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ֲאִני. ָמה ְלַעְצִמי, ּוְכֶׁשֲאִני ִלי. ִמי ִלי, ֲאִני ֵאין ִאם ֵמר, א ָהָיה הּוא (יד)

ֵאיָמָתי: ַעְכָׁשיו, לֹא ְוִאם

ֶוֱהֵוי ַהְרֵּבה, ַוֲעֵׂשה ְמַעט ר ֱאמ ֶקַבע. ְ ָר ת ֲעֵׂשה ֵמר, א ַׁשַּמאי (טו)

ת: ָיפ ָּפִנים ְּבֵסֶבר ָהָאָדם ָּכל ֶאת ְמַקֵּבל

ְוַאל ַהָּסֵפק, ִמן ְוִהְסַּתֵּלק ַרב, ְל ֲעֵׂשה ֵמר, א ָהָיה ַּגְמִליֵאל ַרָּבן (טז)

ת: ֳאָמד ְלַעֵּׂשר ַּתְרֶּבה

ַלּגּוף ָמָצאִתי ְולֹא ַהֲחָכִמים, ֵבין ָּגַדְלִּתי ָיַמי ָּכל ֵמר, א ְּבנ ן ִׁשְמע (יז)

ְוָכל ַהַּמֲעֶׂשה. ֶאָּלא ָהִעָּקר, הּוא ַהִּמְדָרׁש ְולֹא ִתיָקה. ְמּֿׁשְ ֶאָּלא ב ט

ֵחְטא: ֵמִביא ְדָבִרים, ַהַּמְרֶּבה

ֵמד, ע ָלם ָהע ְדָבִרים ְׁשלָׁשה ַעל ֵמר, א ַּגְמִליֵאל ֶּבן ן ִׁשְמע ַרָּבן (יח)

ִׁשְפ֖טּו ָׁש֔לֹום ּוִמְׁשַּפ֣ט ֱאֶמת֙ ֶׁשֶּנֱאַמר ם, ַהָּׁשל ְוַעל ָהֱאֶמת ְוַעל ַהִּדין חַעל זכריה

ם׃ ֲעֵריֶכֽ ְּבַׁשֽ

G ב פרק e

ים ַצִּדיִק֔ ֻּכָּל֣ם ֙ ְוַעֵּמ ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּבא, ָלם ְלע ֵחֶלק ָלֶהם ֵיׁש ִיְׂשָרֵאל סָּכל ישעשה

ר׃ ְלִהְתָּפֵאֽ י ָיַד֖ ה ַמֲעֵׂש֥ ַמָּטַע֛י ֵנֶ֧צר ָאֶ֑רץ ׁשּו ִי֣יֿרְ ָל֖ם ְלע

ִתְפֶאֶרת ֶׁשִהיא ֹּכל ָהָאָדם, ל ר ֶׁשָּיב ְיָׁשָרה ֶדֶר ִהי ֵאיז ֵמר, א ַרִּבי (א)

ְּכַבֲחמּוָרה, ַקָּלה ְּבִמְצָוה ָזִהיר ֶוֱהֵוי ָהָאָדם. ִמן ל ְוִתְפֶאֶרת ֶׂשיָה ְלע

ְּכֶנֶגד ִמְצָוה ֶהְפֵסד ְמַחֵּׁשב ֶוֱהֵוי ת. ִמְצ ֶׁשל ְׂשָכָרן ַמַּתן ֵדַע י ַאָּתה ֶׁשֵאין

ַאָּתה ְוִאי ְדָבִרים ִּבְׁשלָׁשה ְוִהְסַּתֵּכל ֶהְפֵסָדּה. ְּכֶנֶגד ֲעֵבָרה ּוְׂשַכר ְׂשָכָרּה,

ְוָכל ַמַעת, ׁש ְוֹאֶזן ָאה ר ַעִין , ִמּֿמְ ְּלַמְעָלה ַמה ַּדע - ֲעֵבָרה ִליֵדי ָבא

ִנְכָּתִבין: ַּבֵּסֶפר ַמֲעֶׂשי

ַתְלמּוד ָיֶפה ֵמר, א ַהָּנִׂשיא ְיהּוָדה ַרִּבי ֶׁשל ְּבנ ַּגְמִליֵאל ַרָּבן (ב)

ֶׁשֵאין ָרה ּת ְוָכל ן. ָע ְמַׁשַּכַחת ְׁשֵניֶהם ִגיַעת ֶׁשּֿיְ ֶאֶרץ, ֶּדֶר ִעם ָרה ּת

ַהִּצּבּור, ִעם ָהֲעֵמִלים ְוָכל ן. ָע ֶרֶרת ְוג ְּבֵטָלה ָפּה ס ְמָלאָכה, ִעָּמּה
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ְוִצְדָקָתם ָעַתן ְמַסּֿיְ ָתם ֲאב כּות ֶׁשּֿזְ ָׁשַמִים, ְלֵׁשם ִעָּמֶהם ֲעֵמִלים ִיְהיּו

ֲעִׂשיֶתם: ְּכִאּלּו ַהְרֵּבה ָׂשָכר ֲעֵליֶכם ֲאִני ַמֲעֶלה ְוַאֶּתם, ָלַעד. ֶמֶדת ע

ַעְצָמן. ְלֹצֶר ֶאָּלא ָלָאָדם ל ִבין ְמָקֿרְ ֶׁשֵאין ָּבָרׁשּות, ְזִהיִרין ֱהוּו (ג)

: ָּדֳחק ִּבְׁשַעת ָלָאָדם ל ִדין ֿמְ ע ְוֵאין ֲהָנָאָתן. ִּבְׁשַעת ֲהִבין ְּכא ִנְרִאין

. נ ִּכְרצ ֿנְ ְרצ ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּכֵדי , ֶנ ִּכְרצ נ ְרצ ֲעֵׂשה ֵמר, א ָהָיה הּוא (ד)

. ֶנ ְרצ ֵני ִמּֿפְ ֲאֵחִרים ן ְרצ ַבֵּטל ֶׁשּֿיְ ְּכֵדי , נ ְרצ ֵני ִמּֿפְ ֿנְ ְרצ ַּבֵּטל

ם י ַעד ְּבַעְצָמ ַּתֲאֵמן ְוַאל ַהִּצּבּור, ִמן ׁש ִּתְפר ַאל ֵמר, א ִהֵּלל (ה)

ֶׁשִאי ָּדָבר ּתֹאַמר ְוַאל , מ ִלְמק ֶׁשַּתִּגיַע ַעד ֲחֵבָר ֶאת ָּתִדין ְוַאל , ָת מ

לֹא ֶׁשָּמא ֶאְׁשֶנה, ִלְכֶׁשֶאָּפֶנה ּתֹאַמר ְוַאל ְלִהָּׁשַמע. פ ֶׁשּס ַע ִלְׁשמ ֶאְפָׁשר

ִתָּפֶנה:

ְולֹא ָחִסיד, ָהָאֶרץ ַעם ְולֹא ֵחְטא, ְיֵרא ר ּב ֵאין ֵמר, א ָהָיה הּוא (ו)

ַמְחִּכים. ָרה ִבְסח ַהַּמְרֶּבה ָכל ְולֹא ְמַלֵּמד, ָדן ַהַּקּֿפְ ְולֹא ָלֵמד, ָׁשן ַהַּבּֿיְ

ִאיׁש: ת ִלְהי ִהְׁשַּתֵּדל ֲאָנִׁשים, ֶׁשֵאין ם וִבְמק

ַעל ָלּה, ָאַמר ַהָּמִים. ְּפֵני ַעל ֶׁשָּצָפה ַאַחת ֻגְלֹּגֶלת ָרָאה הּוא ַאף (ז)

ְיטּופּון: ַפִי ְמַטּֿיְ ף ְוס . ַאְטפּו ַּדֲאֵּטְפְּת,

ַמְרֶּבה ְנָכִסים, ַמְרֶּבה ִרָּמה. ַמְרֶּבה ָבָׂשר ַמְרֶּבה ֵמר, א ָהָיה הּוא (ח)

ִזָּמה. ַמְרֶּבה ת, ְׁשָפח ַמְרֶּבה ְכָׁשִפים. ַמְרֶּבה ָנִׁשים, ַמְרֶּבה ְדָאָגה.

ְיִׁשיָבה, ַמְרֶּבה ַחִּיים. ַמְרֶּבה ָרה, ת ַמְרֶּבה ָגֵזל. ַמְרֶּבה ֲעָבִדים, ַמְרֶּבה

ַמְרֶּבה ְצָדָקה, ַמְרֶּבה ְתבּוָנה. ַמְרֶּבה ֵעָצה, ַמְרֶּבה ָחְכָמה. ַמְרֶּבה

ַחֵּיי ל ָקָנה ָרה, ת ִדְבֵרי ל ָקָנה . ְלַעְצמ ָקָנה ב, ט ֵׁשם ָקָנה ם. ָׁשל

ַהָּבא: ָלם ָהע

ִאם ֵמר, א ָהָיה הּוא ּוִמַּׁשַּמאי. ֵמִהֵּלל ִקֵּבל ַזַּכאי ֶּבן ָחָנן י ַרָּבן (ט)

ָצְרָּת. נ ְלָכ ִּכי , ְלַעְצָמ ָבה ט ַּתֲחִזיק ַאל ַהְרֵּבה, ָרה ּת ָלַמְדָּת
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ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי ֵהן, ְוֵאּלּו ַזַּכאי, ֶּבן ָחָנן י ְלַרָּבן ל ָהיּו ַתְלִמיִדים ֲחִמָּׁשה (י)

ֶּבן ן ִׁשְמע ְוַרִּבי ַהֹּכֵהן, ֵסי י ְוַרִּבי ֲחַנְנָיה, ֶּבן ֻׁשַע ְיה ְוַרִּבי ס, נ ֻהְרֿקְ ֶּבן

. ֲעָר ֶּבן ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ְנַתְנֵאל,

ֶׁשֵאינ סּוד ר ּב ס, נ ֻהְרֿקְ ֶּבן ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי ְׁשָבָחן. ֶנה מ ָהָיה הּוא (יא)

ַהֹּכֵהן, ֵסי י ַרִּבי . ַלְדּת י ַאְׁשֵרי ֲחַנְנָיה, ֶּבן ֻׁשַע ְיה ַרִּבי ִטָּפה. ְמַאֵּבד

ַמְעָין , ֲעָר ֶּבן ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ֵחְטא. ְיֵרא ְנַתְנֵאל, ֶּבן ן ִׁשְמע ַרִּבי ָחִסיד.

ַהִּמְתַּגֵּבר.

ֶוֱאִליֶעֶזר ַנִים, מֹאֿזְ ְּבַכף ִיְׂשָרֵאל ַחְכֵמי ָכל ִיְהיּו ִאם ֵמר, א ָהָיה הּוא (יב)

, מ ִמּֿׁשְ ֵמר א ָׁשאּול ַאָּבא ֻּכָּלם. ֶאת ַמְכִריַע ְׁשִנָּיה, ְּבַכף ס נ ֻהְרֿקְ ֶּבן

ַאף ס ֻהְרְקנ ֶּבן ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ַנִים מֹאֿזְ ְּבַכף ִיְׂשָרֵאל ַחְכֵמי ָכל ִיְהיּו ִאם

ֻּכָּלם: ֶאת ַמְכִריַע ְׁשִנָּיה, ְּבַכף ֲעָר ֶּבן ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ִעָּמֶהם,

ַרִּבי ָהָאָדם. ָּבּה ֶׁשִּיְדַּבק ְיָׁשָרה ֶדֶר ִהי ֵאיז ּוְראּו ְצאּו ָלֶהם, ָאַמר (יג)

ֵסי י ַרִּבי ב. ט ָחֵבר ֵמר, א ֻׁשַע ְיה ַרִּבי ָבה. ט ַעִין ֵמר, א ֱאִליֶעֶזר

ֶאְלָעָזר ַרִּבי ָלד. ַהּנ ֶאת ֶאה ָהר ֵמר, א ן ִׁשְמע ַרִּבי ב. ט ָׁשֵכן ֵמר, א

ֲעָר ֶּבן ֶאְלָעָזר ִּדְבֵרי ֶאת ֲאִני ֶאה ר ָלֶהם, ָאַמר ב. ט ֵלב ֵמר, א

ִּדְבֵריֶכם. ְּדָבָריו ֶׁשִּבְכַלל ִמִּדְבֵריֶכם,

ָהָאָדם. ִמֶּמָּנה ֶׁשִּיְתַרֵחק ָרָעה ֶדֶר ִהי ֵאיז ּוְראּו ְצאּו ָלֶהם ָאַמר (יד)

ֵסי י ַרִּבי ָרע. ָחֵבר ֵמר, א ֻׁשַע ְיה ַרִּבי ָרָעה. ַעִין ֵמר, א ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי

ֶוה ַה ֶאָחד ְמַׁשֵּלם. ְוֵאינ ֶוה ַה ֵמר, א ן ִׁשְמע ַרִּבי ָרע. ָׁשֵכן ֵמר, א

ְיַׁשֵּל֑ם א ֹ֣ ְול ָׁשע ָר֭ ֣ה ֶ ל ֶׁשֶּנֱאַמר הּוא, ָּברּו ם ַהָּמק ִמן ֶוה ְּכ ָהָאָדם, לזִמן תהלים

ֶאת ֲאִני רֹוֶאה ָלֶהם ָאַמר ָרע. ֵלב אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ְרִבי ן: ְונֹוֵתֽ חֹוֵנ֥ ן יק ְוַ֝צִּד֗

ִּדְבֵריֶכם: ְּדָבָריו ֶׁשִּבְכַלל ִמִּדְבֵריֶכם ֲעָר ֶּבן ֶאְלָעָזר ִּדְבֵרי

ֲחֵבֿרְ ד ְכב ְיִהי ֵמר, א ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי ְדָבִרים. ְׁשלָׁשה רּו ָאֿמְ ֵהם (טו)

. ְ ִמיָת ִלְפֵני ֶאָחד ם י ְוׁשּוב ס. ִלְכע ַח נ ְּתִהי ְוַאל , ְּכֶׁשָּל ָעֶלי ָחִביב

ִתָּכֶוה, ֶׁשּלֹא ְּבַגַחְלָּתן ָזִהיר ֶוֱהֵוי ֲחָכִמים, ֶׁשל אּוָרן ְּכֶנֶגד ִמְתַחֵּמם ֶוֱהֵוי
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ָׂשָרף, ְלִחיַׁשת ּוְלִחיָׁשָתן ַעְקָרב, ֲעִקיַצת ַוֲעִקיָצָתן ׁשּוָעל, ְנִׁשיַכת ִׁשיָכָתן ֶׁשּֿנְ

ֵאׁש: ְּכַגֲחֵלי ִּדְבֵריֶהם ְוָכל

ִציִאין מ ת, ִרּי ַהּֿבְ ְוִׂשְנַאת ָהָרע, ְוֵיֶצר ָהָרע, ַעִין ֵמר, א ֻׁשַע ְיה ַרִּבי (טז)

ָלם: ָהע ִמן ָהָאָדם ֶאת

ְוַהְתֵקן . ְּכֶׁשָּל ָעֶלי ָחִביב ֲחֵבָר ן ָממ ְיִהי ֵמר, א ֵסי י ַרִּבי (יז)

ָׁשָמִים: ְלֵׁשם ִיְהיּו ַמֲעֶׂשי ְוָכל . ָל ְיֻרָּׁשה ֶׁשֵאיָנּה ָרה, ּת ד ִלְלמ ַעְצֿמְ

ּוְכֶׁשַאָּתה (ּוִבְתִפָּלה). ְׁשַמע ִּבְקִריַאת ָזִהיר ֱהֵוי ֵמר, א ן ִׁשְמע ַרִּבי (יח)

ם, ַהָּמק ִלְפֵני ְוַתֲחנּוִנים ַרֲחִמים ֶאָּלא ֶקַבע, ְ ְּתִפָּל ַּתַעׂש ַאל ִמְתַּפֵּלל,

ה׃ ָרָעֽ ַעל־ָהֽ ם ְוִנָח֖ ֶסד ְוַרב־ֶח֔ ִים֙ ַאַּפ֨ ֶאֶ֤ר ֔הּוא ְוַרחּום֙ י־ַחּ֤נּון ִּכֽ ֶׁשֶּנֱאַמר ב יואל

: ֽ ַעְצֿמֶ ִּבְפֵני ָרָׁשע ְּתִהי ְוַאל

ֶּׁשָּתִׁשיב ַמה ְוַדע ָרה, ּת ד ִלְלמ ָׁשקּוד ֱהֵוי ֵמר, א ֶאְלָעָזר ַרִּבי (יט)

ְמַלאְכּֿתְ ַּבַעל הּוא ְוֶנֱאָמן ָעֵמל. ַאָּתה ִמי ִלְפֵני ְוַדע ס. ר ָלַאִּפיק

: ְּפֻעָּלֶתֽ ְׂשַכר ָל ַׁשֶּלם ֶׁשּֿיְ

ֲעִלים ְוַהּפ ְמֻרָּבה, ָלאָכה ְוַהּֿמְ ָקֵצר ם ַהּי ֵמר, א ן ַטְרפ ַרִּבי (כ)

ֵחק: ּד ַהַּבִית ּוַבַעל ַהְרֵּבה, ְוַהָּׂשָכר ֲעֵצִלים,

ִרין ח ֶבן ַאָּתה ְולֹא ר, ִלְגמ ָלאָכה ַהּֿמְ ָעֶלי לֹא ֵמר, א ָהָיה הּוא (כא)

ְוֶנֱאָמן ַהְרֵּבה. ָׂשָכר ָל ִנים ְ נ ַהְרֵּבה, ָרה ת ָלַמְדָּת ִאם ִמֶּמָּנה. ִלָּבֵטל

ֶׁשל ְׂשָכָרן ֶׁשַמַּתן ְוַדע, . ְּפֻעָּלֶתֽ ְׂשַכר ָל ַׁשֶּלם ֶׁשּֿיְ ְמַלאְכּֿתְ ַּבַעל הּוא

א: ָלב ֶלָעִתיד ַצִּדיִקים

G ג פרק e

ים ַצִּדיִק֔ ֻּכָּל֣ם ֙ ְוַעֵּמ ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּבא, ָלם ְלע ֵחֶלק ָלֶהם ֵיׁש ִיְׂשָרֵאל ָּכל ס ישעשה

ר׃ ְלִהְתָּפֵאֽ י ָיַד֖ ה ַמֲעֵׂש֥ ַמָּטַע֛י ֵנֶ֧צר ָאֶ֑רץ ׁשּו ִי֣יֿרְ ָל֖ם ְלע
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ַאָּתה ְוֵאין ְּדָבִרים ָׁשה ִּבְׁש ִהְסַּתֵּכל ֵמר, א ַמֲהַלְלֵאל ֶּבן ֲעַקְבָיא (א)

ָעִתיד ַאָּתה ִמי ְוִלְפֵני , ֵל ה ַאָּתה ּוְלָאן ָּבאָת ֵמַאִין ַּדע, ֲעֵבָרה. ִליֵדי ָּבא

ם ִלְמק - ֵל ה ַאָּתה ּוְלָאן ְסרּוָחה, ִמִּטָּפה - ָּבאָת ֵמַאִין ן. ְוֶחְׁשּב ִּדין ִלֵּתן

ֶמֶל ִלְפֵני - ן ְוֶחְׁשּב ִּדין ִלֵּתן ָעִתיד ַאָּתה ִמי ְוִלְפֵני ֵלָעה, ְות ִרָּמה ָעָפר

הּוא: ָּברּו ׁש ַהָּקד ָלִכים ַהּֿמְ ַמְלֵכי

ַמְלכּות, ֶׁשל ָמּה ִבְׁשל ִמְתַּפֵּלל ֱהֵוי ֵמר, א ַהֹּכֲהִנים ְסַגן ֲחִניָנא ַרִּבי (ב)

. ְּבָלע ַחִּיים ֵרֵעהּו ֶאת ִאיׁש ָרָאּה, מ ֶׁשִאְלָמֵלא

ִּדְבֵרי ֵּביֵניֶהן ְוֵאין ִבין ֿׁשְ ֶׁשּי ְׁשַנִים ֵמר, א ן ְּתַרְדי ֶּבן ֲחִניָנא ַרִּבי (ג)

ֲאָבל ב׃ ָיָׁשֽ א ֹ֣ ל ים ִצ֗ ֵל֝ ב ּוְבמֹוַׁש֥ ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵלִצים, ַׁשב מ ֶזה ֲהֵרי ָרה, את תהלים

ֶׁשֶּנֱאַמר ֵּביֵניֶהם, ְׁשרּוָיה ְׁשִכיָנה ָרה, ּת ִּדְבֵרי ֵּביֵניֶהם ְוֵיׁש ִבין ֿׁשְ ֶׁשּי ְׁשַנִים

ִזָּכ֤רֹון ֵסֶ֣פר ִּיָּכֵתב ַו֠ ע ַוִּיְׁשָמ֔ ֙ ְיָי ַוַּיְקֵׁש֤ב ֶאל־ֵרֵע֑הּו יׁש ִא֣ ֖ ְיָי י ִיְרֵא֥ ִנְדְּב֛רּו גָא֧ז מלאכי

ֶאָחד ֲאִפיּלּו ִמַּנֽ ִין ְׁשַנֽ ִים ֶאָּלא ִלי ֵאין ְׁשֽמֹו׃ י ְׁשֵב֖ ּוְלֹחֽ ְיָי֔ ְלִיְרֵא֣י ֙ ְלָפָניו

ֶׁשֶּנֱאַמר: ָׂשָכר, לֹו ַע קֹוֵבֽ הּוא ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ַּבּתֹוָרה ְועֹוֵסק ֶׁשּיֹוֵׁשב

יו׃ ָעָלֽ ל ָנַט֖ י ִּכ֥ ם ְוִיֹּד֔ ָּבָדד֙ גֵיֵׁש֤ב איכה

ָעָליו רּו ָאֿמְ ְולֹא ֶאָחד ֻׁשְלָחן ַעל ֶׁשָאְֿכלּו ָׁשה ְׁש ֵמר, א ן ִׁשְמע ַרִּבי (ד)

ָמְל֖אּו ָּכל־ֻׁשְלָח֔נֹות ִּכ֚י ֶׁשֶּנֱאַמר ֵמִתים, ִמִּזְבֵחי ָאְֿכלּו ְּכִאּלּו ָרה, ת כחִּדְבֵרי ישעיה

ָעָליו ְוָאְמרּו ֶאָחד ֻׁשְלָחן ַעל ֶׁשָאְכלּו ְׁשלָׁשה ֲאָבל ָמֽקֹום׃ י ְּבִל֖ ֹצָא֑ה יא ִק֣

ֶז֚ה י ֵאַל֔ ַוְיַדֵּב֣ר ֶׁשֶּנֱאַמר: ָמקֹום, ֶׁשל ִמֻּׁשְלָחנֹו ָאְכלּו ְּכִאּלּו תֹוָרה מאִּדְבֵרי יחזקאל

ְיָי׃ ִלְפֵנ֥י ר ֲאֶׁש֖ ן ַהֻּׁשְלָח֔

ְיִחיִדי ַּבֶּדֶר ַהֵּל ְוַהּֿמְ ַּבַּלְיָלה ר ַהֵּנע ֵמר, א ֲחִכיַנאי ֶּבן ֲחִניָנא ַרִּבי (ה)

: ְּבַנְפׁש ִמְתַחֵּיב ֶזה ֲהֵרי ְלַבָּטָלה, ִלּב ַפֶּנה ְוַהּֿמְ

ַמֲעִביִרין ָרה, ּת ֹעל ָעָליו ַקֵּבל ַהּֿמְ ָּכל ֵמר, א ַהָּקֶנה ֶּבן ָיא ְנחּוֿנְ ַרִּבי (ו)

ִנין ְ נ ָרה, ּת ֹעל ִמֶּמּנּו ֵרק ַהּפ ְוָכל ֶאֶרץ. ֶּדֶר ְוֹעל ַמְלכּות ֹעל ִמֶּמּנּו

ֶאֶרץ: ֶּדֶר ְוֹעל ַמְלכּות ֹעל ָעָליו
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ִבין ֿׁשְ ֶׁשּי ֲעָׂשָרה ֵמר, א ֲחַנְנָיה ְּכַפר ִאיׁש ָסא ּד ֶּבן ֲחַלְפָּתא ַרִּבי (ז)

ֲעַדת־ֵא֑ל ַּבֽ ב ִנָּצ֥ ים ִה֗ ֱא ֶׁשֶּנֱאַמר ֵּביֵניֶהם, ְׁשרּוָיה ְׁשִכיָנה ָרה, ַּבּת ִקין ֿסְ ְוע פב תהלים

ֲאִפילּו ּוִמַּנֽ ִין ְיָסָדּ֑ה ַעל־ֶאֶ֣רץ ֲאֻגָּד֖תֹו ַוֽ ֶׁשֶּנֱאַמר ֲחִמָּׁשה, ֲאִפילּו ּוִמַּנִין ט עמוס

ָא֧ז ֶׁשֶּנֱאַמר ְׁשַנֽ ִים, ֲאִפילּו ּוִמַּנֽ ִין ט׃ ִיְׁשֹּפֽ ים ִה֣ ֱא ֶרב ְּבֶק֖ ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשה, ְׁש פב תהלים
ג מלאכי

ֶאָחד, ֲאִפּלּו ּוִמַּנִין ע׃ ַוִּיְׁשָמ֔ ֙ ְיָי ַוַּיְקֵׁש֤ב ֵרֵע֑הּו ֶאל יׁש ִא֣ ֖ ְיָי י ִיְרֵא֥ ֛רּו ִנְדּֿבְ

׃ י ַרְכִּתֽ ּוֵבֽ י ֵאֶל֖ ָא֥בֹוא י ֶאת־ְׁשִמ֔ יר ַאְזִּכ֣ ֲאֶׁש֣ר ְּבָכל־ַהָּמקֹום֙ ֶׁשֶּנֱאַמר כ שמות

. ֶׁשּל ְוֶׁשְּל ֶׁשַאָּתה , ִמֶּׁשּל ל ֵּתן ֵמר, א ָתא ַּבְרּת ִאיׁש ֶאְלָעָזר ַרִּבי (ח)

׃ ָלֽ ּנּו ָנַת֥ ֖ ּוִמָּיֽ ְד ל ַהֹּכ֔ ֣ י־ִמְּמ ִּכֽ ֵמר א הּוא ְּבָדִוד ְוֵכן כט דה”א

ֵמר, ְוא ִמִּמְּׁשָנת ּוַמְפִסיק ֶנה ְוׁש ַּבֶּדֶר ַהֵּל ַהּֿמְ ֵמר, א ַיֲעֹקב ַרִּבי (ט)

ִמְתַחֵּיב ְּכִאּלּו ַהָּכתּוב ָעָליו ַמֲעֶלה ֶזה, ִניר ָנֶאה ּוַמה ֶזה ִאיָלן ָנֶאה ַמה

: ְּבַנְפׁש

ָּדָבר ֵכַח ַהּׁש ָּכל ֵמר, א ֵמִאיר ַרִּבי ִמּׁשּום ַיַּנאי ְּבַרִּבי ְסַתאי ּד ַרִּבי (י)

ק ,ַר֡ ֶׁשֶּנֱאַמר , ְּבַנְפׁש ִמְתַחֵּיב ְּכִאּלּו ַהָּכתּוב ָעָליו ַמֲעֶלה , ִמִּמְּׁשָנת ֶאָחד ד דברים

, י ֵעיֶנ֗ ֲאֶׁשר־ָר֣אּו ים ָבִר֜ ֶאת־ַהּֿדְ ח ֶּפן־ִּתְׁשַּכ֨ ד ְמֹא֗ ֜ ַנְפֿׁשְ ר ּוְׁשֹמ֨ ֩ ְל ִהָּׁשֶ֣מר

ל ֹּכ֖ ֔ ִמְּלָבְ֣ב ּוֶפן־ָי֨סּורּו֙ לֹוַמר ַּתְלמּוד ִמְׁשָנתֹו, ָעָליו ָּתְקָפה ֲאִפילּו ָיכֹול ד דברים

ִמִּלּבֹו׃ ִויִסיֵרם ֶׁשֵּיֵׁשב ַעד ְּבַנְפׁשֹו ִמְתַחַּיב ֵאינֹו ָהא ַחֶּי֑י ְיֵמ֣י

, ְלָחְכָמת ֶדֶמת ק ֶחְטא ֶׁשִּיְרַאת ָּכל ֵמר, א ָסא ּד ֶּבן ֲחִניָנא ַרִּבי (יא)

ָחְכָמת ֵאין , ֶחְטא ְלִיְרַאת ֶדֶמת ק ֶׁשָחְכָמת ְוָכל ִמְתַקֶּיֶמת. ָחְכָמת

ִמְתַקֶּיֶמת.

ִמְתַקֶּיֶמת. ָחְכָמת , ֵמָחְכָמת ְמֻרִּבין ֶׁשַּמֲעָׂשיו ָּכל ֵמר, א ָהָיה הּוא (יב)

ִמְתַקֶּיֶמת: ָחְכָמת ֵאין ִמַּמֲעָׂשיו, ְמֻרָּבה ֶׁשָחְכָמת ְוָכל

ָחה נ ם ַהָּמק רּוַח ֵהיֶמּנּו, ָחה נ ת ִרּי ַהּֿבְ ֶׁשרּוַח ָּכל ֵמר, א ָהָיה הּוא (יג)

ָחה נ ם ַהָּמק רּוַח ֵאין ֵהיֶמּנּו, ָחה נ ת ִרּי ַהּֿבְ רּוַח ֶּׁשֵאין ְוָכל ֵהיֶמּנּו.

ֵהיֶמּנּו.
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ָצֳהַרִים, ֶׁשל ְוַיִין ַׁשֲחִרית, ֶׁשל ֵׁשָנה ֵמר, א ַהְרִּכיָנס ֶּבן ָסא ּד ַרִּבי (יד)

ֶאת ִציִאין מ ָהָאֶרץ, ַעֵּמי ֶׁשל ת ְכֵנִסּי ָּבֵּתי ִויִׁשיַבת ַהְיָלִדים, ְוִׂשיַחת

ָלם: ָהע ִמן ָהָאָדם

ֶאת ַבֶּזה ְוַהּֿמְ ַהֳּקָדִׁשים, ֶאת ַחֵּלל ַהּֿמְ ֵמר, א ָדִעי ַהּמ ֶאְלָעָזר ַרִּבי (טו)

ַאְבָרָהם ֶׁשל ְּבִרית ְוַהֵּמֵפר ָּבַרִּבים, ֲחֵבר ְּפֵני ְוַהַּמְלִּבין ת, ֲעד ַהּמ

ִּפי ַעל ַאף ַּכֲהָלָכה, ֶׁשּלֹא ָרה ַּבּת ָפִנים ַגֶּלה ְוַהּֿמְ ם, ַהָּׁשל ָעָליו ָאִבינּו

ַהָּבא: ָלם ָלע ֵחֶלק ל ֵאין ִבים, ט ּוַמֲעִׂשים ָרה ּת ְּבָיד ֶׁשֵּיׁש

ְמַקֵּבל ֶוֱהֵוי ַלִּתְׁשֹחֶרת, ַח ְונ ָלרֹאׁש ַקל ֱהֵוי ֵמר, א ִיְׁשָמֵעאל ַרִּבי (טז)

ְּבִׂשְמָחה: ָהָאָדם ָּכל ֶאת

ָמֹסֶרת, ְלֶעְרָוה. ֵמְרִגיִלין רֹאׁש, ְוַקּלּות ק ְׂשח ֵמר, א ֲעִקיָבא ַרִּבי (יז)

ַלָחְכָמה ְסָיג ִלְֿפִריׁשּות. ְסָיג ְנָדִרים, ָלֹעֶׁשר. ְסָיג ת, ַמַעְׂשר ָרה. ַלּת ְסָיג

ְׁשִתיָקה:

ַדַעת נ ְיֵתָרה ִחָּבה ְּבֶצֶלם. ֶׁשִּנְבָרא ָאָדם ָחִביב ֵמר, א ָהָיה הּוא (יח)

ֲחִביִבין ם׃ ָאָדֽ ֶאת־ָהֽ ה ָעָׂש֖ ים ִה֔ ֱא ְּבֶצֶ֣לם ִּכ֚י ֶׁשֶּנֱאַמר, ְּבֶצֶלם, ֶׁשִּנְבָרא טל בראשית

ָּבִנים אּו ֶׁשִּנְקֿרְ ָלֶהם ַדַעת נ ְיֵתָרה ִחָּבה ם. ַלָּמק ָּבִנים אּו ֶׁשִּנְקֿרְ ִיְׂשָרֵאל

ָלֶהם ֶׁשִּנַּתן ִיְׂשָרֵאל, ֲחִביִבין ֵהיֶכ֑ם ֽ ֱא ֖ יָי ַלֽ ם ַאֶּת֔ ָּבִנ֣ים ֶׁשֶּנֱאַמר, ם, ידַלָּמק דברים

ִנְבָרא ֶׁשּב ֶחְמָּדה ְּכִלי ָלֶהם ֶׁשִּנַּתן ָלֶהם ַדַעת נ ְיֵתָרה ִחָּבה ֶחְמָּדה. ְּכִלי

בּו׃ ֲעֹזֽ ל־ַּתֽ ַאֽ י ֹוָרִת֗ ּֽת֝ ָלֶכ֑ם ָנַתִּ֣תי טֹ֭וב ֶלַ֣קח י ִּכ֤ ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלם, דָהע משלי

ֹרב ְלִפי ְוַהֹּכל ן. ִנּד ָלם ָהע ּוְבטּוב ְנתּוָנה, ׁשּות ְוָהֿרְ ָצפּוי, ַהֹּכל (יט)

ַהַּמֲעֶׂשה:

ָּכל ַעל ְּפרּוָסה ּוְמצּוָדה ן, ְּבֵעָרב ָנתּון ַהֹּכל ֵמר, א ָהָיה הּוא (כ)

ֶבת, ֶתֽ ּכ ְוַהָּיד ָּפתּוַח, ְוַהִּפְנֵקס ַמִּקיף, ְוַהֶחְנָוִני ְּפתּוָחה, ֶהָחנּות ַהַחִּיים.

ם, י ְּבָכל ָּתִדיר ַמְחִזיִרים ְוַהַּגָּבִאים ְוִיְלֶוה, א ָיב ת ִלְלו ֶצה ָהר ְוָכל
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ֶּׁשִּיְסֹמכּו, ַמה ַעל ָלֶהם ְוֵיׁש , ִמַּדְעּת ְוֶׁשּלֹא ִמַּדְעּת ָהָאָדם ִמן ְוִנְפָרִעין

ִלְסֻעָּדה: ְמֻתָּקן ְוַהֹּכל ֱאֶמת, ִּדין ְוַהִּדין

ִאם ֶאֶרץ. ֶּדֶר ֵאין ָרה, ּת ֵאין ִאם ֵמר, א ֲעַזְרָיה ֶּבן ֶאְלָעָזר ַרִּבי (כא)

ִיְרָאה, ֵאין ִאם ִיְרָאה. ֵאין ָחְכָמה, ֵאין ִאם ָרה. ּת ֵאין ֶאֶרץ, ֶּדֶר ֵאין

ֵאין ִאם ָדַעת. ֵאין ִּביָנה, ֵאין ִאם ִּביָנה. ֵאין ַדַעת, ֵאין ִאם ָחְכָמה. ֵאין

ֶקַמח: ֵאין ָרה, ּת ֵאין ִאם ָרה. ּת ֵאין ֶקַמח,

ֶמה, ּד הּוא ְלָמה ִמַּמֲעָׂשיו, ְמֻרָּבה ֶׁשָחְכָמת ָּכל ֵמר, א ָהָיה הּוא (כב)

ְפְכת ְוה ַקְרּת ְוע ָּבָאה ְוָהרּוַח ֻמָעִטין, ְוָׁשָרָׁשיו ְמֻרִּבין ֶׁשֲעָנָפיו ְלִאיָלן

ְוָׁשַכ֤ן ֑טֹוב ִּכי־ָי֣בֹוא ה ִיְרֶא֖ א ֹ֥ ְול ה ֲעָרָב֔ ָּבֽ ְּכַעְרָע֣ר ְוָהָיה֙ , ֶׁשֶּנֱאַמר ָּפָניו, ַעל יז ירמיה

ְמֻרִּבין ֶׁשַּמֲעָׂשיו ָּכל ֲאָבל ב׃ ֵתֵׁשֽ א ֹ֥ ְול ה ְמֵלָח֖ ֶרץ ֶא֥ ר ַּבִּמְדָּב֔ ֲחֵרִרים֙

ְמֻרִּבין, ְוָׁשָרָׁשיו ֻמָעִטין ֶׁשֲעָנָפיו ְלִאיָלן ֶמה, ּד הּוא ְלָמה , ֵמָחְכָמת

ת א ִמִּזיִזין ֵאין ּב ת ב ֿׁשְ ְונ ת ָּבא ָלם ֶׁשָּבע ת ָהרּוח ָּכל ֶׁשֲאִפּלּו

יו ָרָׁש֔ ָׁשֽ ְיַׁשַּל֣ח ֙ ְוַעל־יּוַבל ִים ַעל־ַמ֗ ָׁש֣תּול ְּכֵע֣ץ ה ְוָהָי֞ , ֶׁשֶּנֱאַמר , מ ק ִמּֿמְ יז ירמיה

א ֹ֥ ְול ג ִיְדָא֔ א ֹ֣ ל ֶרת֙ ַּבֹּצ֨ ּוִבְׁשַנ֤ת ֑ ן ֲעָנ ַרֽ ָעֵל֖הּו ְוָהָי֥ה ם ֹח֔ א ֹ֣ י־ָיב ִּכֽ ִיְרֶאה֙ א ֹ֤ ְול

ִרי׃ ֶּפֽ ֲעׂ֥שֹות ֵמֽ יׁש ָיִמ֖

ּגּוֵפי ֵהן ֵהן ִנָּדה, ּוִפְתֵחי ִקִּנין ֵמר, א ִחְסָמא ֶּבן ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי (כג)

ַלָחְכָמה: ת ָרא ַּפְרּֿפְ ת, ְוִגַמְטְרָיא ת ְּתקּופ ת. ֲהָלכ

G ד פרק e

ים ַצִּדיִק֔ ֻּכָּל֣ם ֙ ְוַעֵּמ ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּבא, ָלם ְלע ֵחֶלק ָלֶהם ֵיׁש ִיְׂשָרֵאל ָּכל ס ישעשה

ר׃ ְלִהְתָּפֵאֽ י ָיַד֖ ה ַמֲעֵׂש֥ ַמָּטַע֛י ֵנֶ֧צר ָאֶ֑רץ ׁשּו ִי֣יֿרְ ָל֖ם ְלע

ֶׁשֶּנֱאַמר: ָאָדם, ִמָּכל ֵמד ַהּל ָחָכם? ֵאיֶזהּו ֵמר: א ָמא ז ֶּבן (א)

ֵבׁש ַהּכ ר? ִגּב ֵאיֶזהּו י׃ ִלֽ ִׂש֣יָחה י ֶת֗ ְד ֵעֽ֝ י ִּכ֥ ִהְׂשַּכְ֑לִּתי י ִמָּכל־ְמַלְּמַד֥ קיט תהלים

יר׃ ִעֽ ֵכ֥ד ִמ רּו֗חֹו ְּב֝ ל ּוֹמֵׁש֥ ִמִּגּ֑בֹור ַאַּ֭פִים ֶאֶ֣ר ֤טֹוב ֶׁשֶּנֱאַמר: , ִיְצר ֶאת טז משלי

י ְׁשֶר֗ ַא֝ תֹאֵכ֑ל י ִּכ֥ ַּכֶּ֭פי ְיִג֣יַע ֶׁשֶּנֱאַמר: , ְּבֶחְלק ַהָּׂשֵמַח ָעִׁשיר? ֵאיֶזהּו קכח תהלים
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ֵאיֶזהּו ַהָּבא. ָלם ָלע , ָל ב וט ַהֶּזה. ָלם ָּבע , ַאְׁשֶרי ׃ ָלֽ ְו֣טֹוב

ּלּו׃ ֵיָקֽ ּוֹבַז֥י ד ֲאַכֵּב֖ י י־ְמַכְּבַד֥ ִּכֽ ֶׁשֶּנֱאַמר: ת, ִרּי ַהּֿבְ ֶאת ַכֵּבד ַהֿמְ בְמֻכָּבד? ש”א

ֶׁשִּמְצָוה ָהֲעֵבָרה. ִמן ֵרַח ּוב , ַקָּלה ְלִמְצָוה ָרץ ֱהֵוי ֵמר, א ַעַּזאי ֶּבן (ב)

ּוְׂשַכר ִמְצָוה. ִמְצָוה, ַכר ֶׁשּֿׂשְ ֲעֵבָרה. ֶרֶרת ג ַוֲעֵבָרה ִמְצָוה, ֶרֶרת ּג

ֲעֵבָרה: ֲעֵבָרה,

ָּדָבר, ְלָכל ַמְפִליג ְּתִהי ְוַאל ָאָדם, ְלָכל ָבז ְּתִהי ַאל ֵמר, א ָהָיה הּוא (ג)

ם: ָמק ל ֶׁשֵאין ָדָבר ְל ְוֵאין ָׁשָעה ל ֶׁשֵאין ָאָדם ְל ֶׁשֵאין

ֶׁשִּתְקַות רּוַח, ְׁשַפל ֱהֵוי ְמֹאד ְמֹאד ֵמר, א ַיְבֶנה ִאיׁש ְלִויָטס ַרִּבי (ד)

ִרָּמה. ׁש ֱאנ

ִנְפָרִעין ַּבֵּסֶתר, ָׁשַמִים ֵׁשם ַחֵּלל ַהֿמְ ָּכל ֵמר, א ָקא ְּבר ֶּבן ָחָנן י ַרִּבי (ה)

ַהֵּׁשם: ְּבִחּלּול ֵמִזיד ְוֶאָחד ֵגג ׁש ֶאָחד ַבָּגלּוי. ִמֶּמּנּו

ַמְסִּפיִקין ְלַלֵּמד, ְמָנת ַעל ָרה ּת ֵמד ַהּל ֵמר, א ( (ְּבנ ִיְׁשָמֵעאל ַרִּבי (ו)

ד ִלְלמ ְּבָיד ַמְסִּפיִקין ת, ַלֲעׂש ְמָנת ַעל ֵמד ְוַהּל ַלֵּמד. ּוֿלְ ד ִלְלמ ְּבָיד

ת. ְוַלֲעׂש ר ִלְׁשמ ַלֵּמד ּוֿלְ

ַקְרֹּדם ְולֹא ָּבּה, ְלִהְתַּגֵּדל ֲעָטָרה ַּתֲעֵׂשם ַאל ֵמר, א ק ָצד ַרִּבי (ז)

ָלַמְדָּת, ָהא ֳחָלף. ְּבַתָּגא, ְוְדִאְׁשַּתֵּמׁש ֵמר, א ִהֵּלל ָהָיה ְוָכ ָּבּה. ר ַלְחּפ

ָלם: ָהע ִמן ַחָּייו ֵטל נ ָרה, ת ִמִּדְבֵרי ַהֶּנֱהֶנה ָּכל

ת. ִרּי ַהּֿבְ ַעל ְמֻכָּבד ּגּופ ָרה, ַהּת ֶאת ַכֵּבד ַהֿמְ ָּכל ֵמר, א ֵסי י ַרִּבי (ח)

ת: ִרי ַהּֿבְ ַעל ְמֻחָּלל גּופ ָרה, ַהּת ֶאת ַחֵּלל ַהֿמְ ְוָכל

ֵאיָבה ִמֶּמּנּו ֵרק ּפ ַהִּדין, ִמן ַעְצמ ֵׂש ַהח ֵמר, א ְּבנ ִיְׁשָמֵעאל ַרִּבי (ט)

רּוַח: ְוַגס ָרָׁשע ֶטה ׁש ָרָאה, ְבה ִלּב ְוַהַּגס ָׁשְוא. ּוְׁשבּוַעת ְוָגֵזל

ְוַאל ֶאָחד. ֶאָּלא ְיִחיִדי ָּדן ֶׁשֵאין ְיִחיִדי, ָדן ְּתִהי ַאל ֵמר, א ָהָיה הּוא (י)

ָאָּתה: ְולֹא ַרָּׁשִאים ֶׁשֵהן ַדְעִּתי, לּו ַקּֿבְ ּתֹאַמר
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ָמּה ְלַקּֿיְ פ ס ֵמֹעִני, ָרה ַהּת ֶאת ַקֵּים ַהֿמְ ָּכל ֵמר, א ָנָתן י ַרִּבי (יא)

ֵמֹעִני: ָלּה ְלַבּֿטְ פ ס ֵמעֶׁשר, ָרה ַהּת ֶאת ַבֵּטל ַהֿמְ ְוָכל ֵמעֶׁשר.

ְׁשַפל ֶוֱהֵוי ָרה. ַּבּת ק ַוֲעס ָּבֵעֶסק, ְמַמֵעט ֱהֵוי ֵמר, א ֵמִאיר ַרִּבי (יב)

ַהְרֵּבה ְּבֵטִלים ְל ֶיׁש ָרה, ַהּת ִמן ִּבַּטְלָּת ְוִאם ָאָדם. ָכל ִּבְפֵני רּוַח

: ָל ִלֶּתן ַהְרֵּבה ָׂשָכר ( (ל ֶיׁש ָרה, ַבּת ָעַמְלָּת ְוִאם . ְּכֶנְגֶּדֽ

ְפַרְקִליט ל ֶנה ק ֶאַחת, ִמִצָוה ֶׂשה ָהע ֵמר, א ַיֲעֹקב ֶּבן ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי (יג)

ּוַמֲעִׂשים ְּתׁשּוָבה ֶאָחד. ר ַקֵּטיג ל ֶנה ק ַאַחת, ֲעֵבָרה ֵבר ְוָהע ֶאָחד.

ַהֻּפְרָענּות: ִּבְפֵני ִּכְתִריס ִבים, ט

ָפּה ס ָׁשַמִים, ְלֵׁשם ֶׁשִהיא ְּכֵנִסָּיה ָּכל ֵמר, א ָלר ַהַּסְנּֿדְ ָחָנן י ַרִּבי (יד)

ְלִהְתַקֵּים: ָפה ס ֵאין ָׁשַמִים, ְלֵׁשם ְוֶׁשֵאיָנּה ְלִהְתַקֵּים.

ָעֶלי ָחִביב ַּתְלִמיְד ד ְכב ְיִהי ֵמר, א ַׁשּמּוַע ֶּבן ֶאְלָעָזר ַרִּבי (טו)

ָׁשָמִים: ָרא ְּכמ ַרָּב ָרא ּומ , ַרָּב ָרא ְּכמ ֲחֵבֿרְ ד ּוְכב , ְּכֶׁשָּל

ן. ָזד ָלה ע ַּתְלמּוד ַגת ְ ֶׁשִּׁש ְּבַתְלמּוד, ָזִהיר ֱהֵוי ֵמר, א ְיהּוָדה ַרִּבי (טז)

ְּכֻהָּנה ְוֶכֶתר ָרה ּת ֶּכֶתר ֵהם, ְכָתִרים ְׁשלָׁשה ֵמר, א ן ִׁשְמע ַרִּבי (יז)

ַּגֵּביֶהן: ַעל ֶלה ע ב ט ֵׁשם ְוֶכֶתר ַמְלכּות, ְוֶכֶתר

ֶׁשִהיא ּתֹאַמר ְוַאל ָרה ּת ם ִלְמק ֶלה ג ֱהֵוי ֵמר, א ַראי ְנה ַרִּבי (יח)

ִּתָּׁשֵען: ַאל ְ ִּביָנ ְוֶאל . ְבָיֶד מּוָה ְיַקּֿיְ ֶׁשֲחֵבֶרי , ַאֲחֶרי א ָתב

ִמִּיּסּוֵרי לֹא ְוַאף ָׁשִעים ָהֿרְ ִמַּׁשְלַות לֹא ְּבָיֵדינּו ֵאין ֵמר, א ַיַּנאי ַרִּבי (יט)

ַהַּצִּדיִקים:

ֶוֱהֵוי ָאָדם. ָּכל ם ִּבְׁשל ַמְקִּדים ֱהֵוי ֵמר, א ֶרׁש ֶחֽ ֶבן ַמִּתְתָיא ַרִּבי (כ)

ַלּׁשּוָעִלים: רֹאׁש ְּתִהי ְוַאל ת, ָלֲאָרי ָזָנב

ָלם ָהע ִּבְפֵני ר ד ֿזְ ַלְפר ֶמה ּד ַהֶּזה ָלם ָהע ֵמר, א ַיֲעֹקב ַרִּבי (כא)

ַלְּטַרְקִלין: ֶׁשִּתָּכֵנס ְּכֵדי ר, ד ֿזְ ַבְפר ַעְצֿמְ ַהְתֵקן ַהָּבא.
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ָלם ָּבע ִבים ט ּוַמֲעִׂשים ִּבְתׁשּוָבה ַאַחת ָׁשָעה ָיָפה ֵמר, א ָהָיה הּוא (כב)

ָלם ָּבע רּוַח ַרת ק ֶׁשל ַאַחת ָׁשָעה ְוָיָפה ַהָּבא. ָלם ַהע ַחֵּיי ִמָּכל ַהֶּזה,

ַהֶּזה: ָלם ָהע ַחֵּיי ִמָּכל ַהָּבא,

, ַּכֲעס ִּבְׁשַעת ֲחֵבֿרְ ֶאת ְּתַרֶּצה ַאל ֵמר, א ֶאְלָעָזר ֶּבן ן ִׁשְמע ַרִּבי (כג)

ְוַאל , ִנְדר ִּבְׁשַעת ל ִּתְׁשַאל ְוַאל ְלָפָניו, ֻמָּטל ֶׁשֵּמת ְּבָׁשָעה ְתַנֲחֶמּנּו ְוַאל

: ַקְלָקָלת ִּבְׁשַעת ת ִלְרא ִּתְׁשַּתֵּדל

ַאל־ָיֵג֥ל ּוִ֝בָּכְׁש֗לֹו ַאל־ִּתְׂשָמ֑ח ֭אֹוִיְבי ל ִּבְנֹפ֣ ֵמר, א ַהָּקָטן ְׁשמּוֵאל כד(כד) משלי

ַאּֽפֹו: ֵמָעָל֣יו יב ְוֵהִׁש֖ ְּבֵעיָנ֑יו ְוַר֣ע ָי ְי֖ ֶּפן־ִיְרֶא֣ה ׃ ִלֶּבֽ

ִלְדי ֶמה, ד הּוא ְלָמה ֶיֶלד ֵמד ַהּל ֵמר, א ֲאבּוָיה ֶּבן ֱאִליָׁשע (כה)

ַעל ְכתּוָבה ִלְדי ֶמה, ד הּוא ְלָמה ָזֵקן ֵמד ְוַהּל ָחָדׁש. ְנָיר ַעל ְכתּוָבה

ָמחּוק. ְנָיר

ַטִּנים ַהּֿקְ ִמן ֵמד ַהּל ֵמר, א ַהַּבְבִלי ְּכַפר ִאיׁש ְיהּוָדה ַבר ֵסי י ַרִּבי (כו)

ִמן ֵמד ְוַהּל . ִמִּגּת ַיִין ֶתה ְוׁש ת ֵקה ֲעָנִבים ֵכל ְלא ֶמה, ד הּוא ְלָמה

ָיָׁשן: ַיִין ֶתה ְוׁש ת ְּבׁשּול ֲעָנִבים ֵכל ְלא ֶמה, ד הּוא ְלָמה ֵקִנים ַהּֿזְ

ָחָדׁש ַקְנַקן ֵיִׁש . ּב ֶׁשֶּיׁש ַבֶּמה ֶאָּלא ַּבַּקְנַקן, ִּתְסַּתֵּכל ַאל ֵמר, א ַרִּבי (כז)

: ּב ֵאין ָחָדׁש ֶׁשֲאִפּלּו ְוָיָׁשן ָיָׁשן, ָמֵלא

ֶאת ִציִאין מ ד ְוַהָּכב ְוַהַּתֲאָוה ַהִּקְנָאה ֵמר, א ַהַּקָּפר ֶאְלָעָזר ַרִּבי (כח)

ָלם: ָהע ִמן ָהָאָדם

ן. ִלּד ְוַהַחִּיים ת, ְלֵהָחי ְוַהֵּמִתים ָלמּות, ִדים ַהִּיּל ֵמר, א ָהָיה הּוא (כט)

ַהֵּמִבין, הּוא ֵרא, ַהּב הּוא ֵצר, ַהּי הּוא ֵאל, ֶׁשהּוא ּוְלִהָּוַדע ִדיַע ְלה ֵליַדע

ֶׁשֵאין הּוא, ָּברּו ָלדּון ָעִתיד ְוהּוא ִּדין, ַּבַעל הּוא ָהֵעד, הּוא ַהַּדָּין, הּוא

ֶׁשַהֹּכל ַחד, ׁש ִמַּקח ְולֹא ָפִנים א ַמּׂש ְולֹא ִׁשְכָחה ְולֹא ַעְוָלה לֹא ְלָפָניו

ס ָמנ ֵּבית ל ֶׁשַהְּׁשא ִיְצֶר ַיְבִטיֲח ְוַאל ן. ַהֶחְׁשּב ְלִפי ֶׁשַהֹּכל ְוַדע . ֶׁשּל

ַאָּתה ָּכְרֲח ְוַעל ָלד, נ ַאָּתה ָּכְרֲח ְוַעל ָצר, נ ַאָּתה ָּכְרֲח ֶׁשַעל , ָל
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ִלְפֵני ן ְוֶחְׁשּב ִּדין ִלֵּתן ָעִתיד ַאָּתה ָּכְרֲח ְוַעל ֵמת, ַאָּתה ָכְרֲח ְוַעל ַחי,

הּוא: ָּברּו ׁש ַהָּקד ָלִכים ַהּֿמְ ַמְלֵכי ֶמֶל

G ה פרק e

ים ַצִּדיִק֔ ֻּכָּל֣ם ֙ ְוַעֵּמ ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּבא, ָלם ְלע ֵחֶלק ָלֶהם ֵיׁש ִיְׂשָרֵאל ָּכל ס ישעשה

ר׃ ְלִהְתָּפֵאֽ י ָיַד֖ ה ַמֲעֵׂש֥ ַמָּטַע֛י ֵנֶ֧צר ָאֶ֑רץ ׁשּו ִי֣יֿרְ ָל֖ם ְלע

ַוֲהלֹא לֹוַמר, ַּתְלמּוד ּוַמה ָהעֹוָלם, ִנְבָרא ַמֲאָמרֹות ַּבֲעָׂשָרה (א)

ֶׁשְּמַאְּבִדים ָהְרָׁשִעים ִמן ְלִהָּפַרע ֶאָּלא ְלִהָּבְראֹות, ָיכֹול ֶאָחד ְבַמֲאָמר

ַלַּצִּדיִקים טֹוב ָׂשָכר ְוִלֵּתן ַמֲאָמרֹות, ַּבֲעָׂשָרה ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ֶאת

ַמֲאָמרֹות: ַּבֲעָׂשָרה ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ֶאת ֶׁשְּמַקְּיִמים

ְלָפָניו, ִים ַאַּפֽ ֶר ֶאֽ ַּכָּמה יַע ְלהֹוִדֽ ַח, ֹנֽ ְוַעד ֵמָאָדם דֹורֹות ֲעָׂשָרה (ב)

ַהַּמּבּול: ֵמי ֶאת ֲעֵליֶהם ֶׁשֵהִביא ַעד ְלָפָניו, ַמְכִעיִסים ָהיּו ַהּדֹורֹות ֶׁשָּכל

ְלָפָניו, ִים ַאַּפֽ ֶר ֶאֽ ַּכָּמה יַע ְלהֹוִדֽ ַאְבָרָהם, ְוַעד ַח ִמֹּנֽ דֹורֹות ֲעָׂשָרה (ג)

ָעָליו ְוִקֵּבל ינּו ָאִבֽ ַאְבָרָהם ֶׁשָּבא ַעד ְלָפָניו, ַמְכִעיִסים ָהיּו ַהּדֹורֹות ֶׁשָּכל

ֻּכָּלם: ְׂשַכר

ַּכָּמה יַע ְלהֹוִדֽ ְּבֻכָּלם, ְוָעַמד ינּו, ָאִבֽ ַאְבָרָהם ִנְתַנָּסה ִנְסיֹונֹות ֲעָׂשָרה (ד)

ינּו: ָאִבֽ ַאְבָרָהם ֶׁשל ִחָּבתֹו

ַהָּים: ַעל ַוֲעָׂשָרה ְּבִמְצַרִים, ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ ַנֲעׂשּו ִנִּסים ֲעָׂשָרה (ה)

ְוֶעֶׂשר ִים, ְּבִמְצַרֽ ַהִּמְצִרִּיים ַעל הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֵהִביא ַמּכֹות ֶעֶׂשר (ו)

ַהָּים: ַעל

ַּבִּמְדָּבר, הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֶאת ינּו ֲאבֹוֵתֽ ִנּסּו ִנְסיֹונֹות ֲעָׂשָרה (ז)

י׃ ְּבקֹוִלֽ ְמ֖עּו ָׁשֽ א ֹ֥ ְול ים ְּפָעִמ֔ ֶעֶׂ֣שר ֶז֚ה י ֹאִת֗ ַוְיַנּ֣סּו ֶׁשֶּנֱאַמר: יד במדבר

ִאָּׁשה יָלה ִהִּפֽ לֹא ַהִּמְקָּדׁש, ְּבֵבית ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ ַנֲעׂשּו ִנִּסים ֲעָׂשָרה (ח)

ְזבּוב ִנְרָאה ְולֹא ֵמעֹוָלם, ֶדׁש ַהֹּקֽ ְּבַׂשר יַח ִהְסִרֽ ְולֹא ֶדׁש, ַהֹּקֽ ְּבַׂשר יַח ֵמֵרֽ
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ִכּבּו ְולֹא ַהִּכֻּפִרים, ְּביֹום ָּגדֹול ְלֹכֵהן ִרי ֶקֽ ִאָרע ְולֹא ִים, ַהַּמְטָּבַחֽ ְּבֵבית

ֶהָעָׁשן, ַעּמּוד ֶאת ָהֽרּוַח ִנְצָחה ְולֹא ַהַּמֲעָרָכה, ֲעֵצי ֶׁשל ֵאׁש ַהְּגָׁשִמים

ְצפּוִפים ֹעְמִדים ַהָּפִנים, ֶחם ּוְבֶלֽ ֶחם ַהֶּלֽ ּוִבְׁשֵּתי ֶמר ָּבֹעֽ ְפסּול ִנְמָצא ְולֹא

ָאַמר ְולֹא ֵמעֹוָלם, ִם ִּביֽרּוָׁשַלֽ ְוַעְקָרב ָנָחׁש ִהִּזיק ְולֹא ְרָוִחים, ּוִמְׁשַּתֲחִוים

ִם: ִּביֽרּוָׁשָלֽ ֶׁשָאִלין ַהָּמקֹום ִלי ַצר ַלֲחֵברֹו ָאָדם

ִּפי ֵהן, ְוֵאּלו ַהְּׁשָמׁשֹות, ֵּבין ַׁשָּבת ֶרב ְּבֶעֽ ִנְבְראּו ְדָבִרים ֲעָׂשָרה (ט)

ְוַהְּכָתב, ְוַהָּׁשִמיר, ְוַהַּמֶּטה, ְוַהָּמן, ַהֶּקֶׁשת, ָהָאתֹון, ִּפי ַהְּבֵאר, ִּפי ֶרץ, ָהָאֽ

מֶׁשה ֶׁשל ּוְקבּוָרתֹו ַהַּמִּזיִקים ַאף אֹוְמִרים ְוֵיׁש ְוַהֻּלחֹות. ְוַהִּמְכָּתב,

ֲעׂשּוָיה: ִּבְצַבת ְצַבת ַאף אֹוְמִרים ְוֵיׁש ינּו, ָאִבֽ ַאְבָרָהם ֶׁשל ְוֵאילֹו

ִמי ִלְפֵני ְמַדֵּבר ֵאינֹו ָחָכם ְּבָחָכם, ְוִׁשְבָעה ֶלם ַּבֹגֽ ְדָבִרים ִׁשְבָעה (י)

ְוֵאינֹו ֲחֵברֹו, ִּדְבֵרי ְלתֹו ִנְכָנס ְוֵאינֹו (ּוְבִמְנָין), ְּבָחְכָמה ּנּו ִמֶּמֽ ֶׁשָּגדֹול

ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַעל ְואֹוֵמר ַּכֲהָלָכה, ּוֵמִׁשיב ְּכִעְנָין ׁשֹוֵאל ְלָהִׁשיב, ִנְבָהל

ַעל ּומֹוֶדה ְעִּתי, ָׁשָמֽ לֹא אֹוֵמר ָׁשַמע ֶׁשּלֹא ַמה ְוַעל ַאֲחרֹון, ַאֲחרֹון ְוַעל

ֶלם: ְּבֹגֽ ְוִחּלּוֵפיֶהם ָהֱאֶמת.

ֲעֵבָרה, גּוֵפי ִׁשְבָעה ַעל ָלעֹוָלם ָּבִאים ֻפְרָעִנּיֹות ִמיֵני ִׁשְבָעה (יא)

ָּבא, ֶרת ַּבֹּצֽ ֶׁשל ָרָעב ְמַעְּׂשִרים, ֵאיָנם ּוִמְקָצָתם ְמַעְּׂשִרים ִמְקָצָתם

ְמהּוָמה ֶׁשל ָרָעב ְלַעֵּׂשר, ֶׁשּלֹא ָּגְמרּו ְׂשֵבִעים. ּוִמְקָצָתם ְרֵעִבים ִמְקָצָתם

ֶבר ֶּדֽ ָּבא. ְּכָלָיה ֶׁשל ָרָעב ַהַחָּלה, ֶאת ִלּטֹול ְוֶׁשּלֹא ָּבא, ֶרת ַּבֹּצֽ ְוֶׁשל

ְוַעל ִּדין, ְלֵבית ִנְמְסרּו ֶׁשּלֹא ַּבּתֹוָרה ָהֲאמּורֹות ִמיתֹות ַעל ָלעֹוָלם, ָּבא

ְוַעל ַהִּדין ִעּוּות ְוַעל ַהִּדין ִעּנּוי ַעל ָלעֹוָלם, ָּבָאה ֶרב ֶחֽ ְׁשִביִעית. ֵּפרֹות

ְׁשבּוַעת ַעל ָלעֹוָלם, ָּבָאה ָרָעה ַחָּיה ַכֲהָלָכה. ֶׁשּלֹא ַּבּתֹוָרה ַהּמֹוִרים

ִּגּלּוי ְוַעל ֱאִליִלים עֹוְבֵדי ַעל ָלעֹוָלם, ָּבָאה ָּגלּות ַהֵּׁשם. ִחּלּול ְוַעל ָׁשְוא

ֶרץ: ָהָאֽ ְׁשִמַּטת ְוַעל ָּדִמים ְׁשִפיכּות ְוַעל ֲעָריֹות

ּוְבמֹוָצֵאי ּוַבְׁשִביִעית ָּבְרִביִעית ִמְתַרֶּבה, ֶבר ַהֶּדֽ ְפָרִקים ְּבַאְרָּבָעה (יב)

ָעִני ַמֲעַׂשר ִמְּפֵני ָּבְרִביִעית ְוָׁשָנה, ָׁשָנה ֶׁשְּבָכל ֶהָחג ּוְבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית
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ְׁשִביִעית ְּבמֹוָצֵאי ֶׁשַּבִּׁשִּׁשית, ָעִני ַמֲעַׂשר ִמְּפֵני ַּבְּׁשִביִעית ֶׁשַּבְּׁשִליִׁשית,

ַמְּתנֹות  ֶזל ֵגֽ ִמְּפֵני ְוָׁשָנה ָׁשָנה ֶׁשְּבָכל ֶהָחג ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית, ֵּפרֹות ִמְּפֵני

ֲעִנִּיים:

ִמָּדה זֹו , ֶׁשָּל ְוֶׁשְּל ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ָהאֹוֵמר ְּבָאָדם, ִמּדֹות ַאְרַּבע (יג)

ֶרץ, ָהָאֽ ַעם ֶׁשִּלי, ְוֶׁשְּל ֶׁשָּל ֶׁשִּלי ְסדֹום, ִמַּדת זֹו אֹוְמִרים ְוֵיׁש ֵבינֹוִנית

ָרָׁשע: ֶׁשִּלי, ְוֶׁשִּלי (ֶׁשִּלי) ֶׁשְּל ָחִסיד, , ֶׁשָּל ְוֶׁשְּל ( (ֶׁשָּל ֶׁשִּלי

ֶהְפֵסדֹו ָיָצא ִלְרצֹות, ְוֽנֹוַח ִלְכעֹוס ֽנֹוַח ְּבֵדעֹות, ִמּדֹות ַאְרַּבע (יד)

ִלְכעֹוס ָקֶׁשה ְּבֶהְפֵסדֹו, ְׂשָכרֹו ָיָצא ִלְרצֹות, ְוָקֶׁשה ִלְכעֹוס ָקֶׁשה ִּבְׂשָכרֹו,

ָרָׁשע: ִלְרצֹות ְוָקֶׁשה ִלְכעֹוס ֽנֹוַח ָחִסיד, ִלְרצֹות, ְוֽנֹוַח

ְׂשָכרֹו ָיָצא ְלַאֵּבד, ּוָמִהיר ִלְׁשֽמֹוַע ָמִהיר ְּבַתְלִמיִדים, ִמּדֹות ַאְרַּבע (טו)

ִלְׁשֽמֹוַע ָמִהיר ִּבְׂשָכרֹו, ֶהְפֵסדֹו ָיָצא ְלַאֵּבד, ְוָקֶׁשה ִלְׁשֽמֹוַע ָקֶׁשה ְּבֶהְפֵסדֹו,

ָרע: ֶלק ֵחֽ זֹו ְלַאֵּבד, ּוָמִהיר ִלְׁשֽמֹוַע ָקֶׁשה טֹוב, ֶלק ֵחֽ זֹו ְלַאֵּבד, ְוָקֶׁשה

ֵעינֹו ֲאֵחִרים, ִיְּתנּו ְולֹא ֶׁשִּיֵּתן ָהרֹוֶצה ְצָדָקה, ְּבנֹוְתֵני ִמּדֹות ַאְרַּבע (טז)

ְוִיְּתנּו ִיֵּתן ְּבֶׁשּלֹו, ָרָעה ֵעינֹו ִיֵּתן, לֹא ְוהּוא ֲאֵחִרים ִיְּתנּו ֲאֵחִרים, ְּבֶׁשל ָרָעה

ָרָׁשע: ֲאֵחִרים, ִיְּתנּו ְולֹא ִיֵּתן לֹא ָחִסיד, ֲאֵחִרים,

ְׂשַכר ֹעֶׂשה ְוֵאינֹו הֹוֵל ַהִּמְדָרׁש, ְלֵבית ְּבהֹוְלֵכי ִמּדֹות ַאְרַּבע (יז)

ָחִסיד, ְוֹעֶׂשה הֹוֵל ְּבָידֹו, ַמֲעֶׂשה ְׂשַכר הֹוֵל ְוֵאינֹו ֹעֶׂשה ְּבָידֹו, ֲהִליָכה

ָרָׁשע: ֹעֶׂשה ְולֹא הֹוֵל לֹא

ְוָנָפה, ֶרת, ְמַׁשֶּמֽ ּוַמְׁשֵּפ ְספֹוג ֲחָכִמים, ִלְפֵני ְּביֹוְׁשִבים ִמּדֹות ַאְרַּבע (יח)

ֶרת, ְמַׁשֶּמֽ ְבזֹו, ּומֹוִציא ְּבזֹו ֶׁשַּמְכִניס , ַמְׁשֵּפ ַהֹּכל, ֶאת סֹוֵפג ֶׁשהּוא ְספֹוג,

ַמח ַהֶּקֽ ֶאת ֶׁשּמֹוִציָאה ְוָנָפה, ַהְּׁשָמִרים, ֶאת ֶטת ְוקֹוֶלֽ ַהַּיֽ ִין ֶאת ֶׁשּמֹוִציָאה

ֶלת: ַהֹּסֽ ֶאת ֶטת ְוקֹוֶלֽ

ַאֲהָבה, ְּבֵטָלה ָּדָבר ָּבֵטל ְבָדָבר, ְתלּוָיה ֶׁשִהיא ַאֲהָבה ָּכל (יט)

ֶׁשִהיא ַאֲהָבה ִהיא ֵאיזֹו ְלעֹוָלם. ְּבֵטָלה ֵאיָנּה ְבָדָבר, ְּתלּוָיה ְוֶׁשֵאיָנּה
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ַאֲהַבת זֹו ְבָדָבר ְּתלּוָיה ְוֶׁשֵאיָנּה ְוָתָמר, ַאְמנֹון ַאֲהַבת זֹו ְבָדָבר, ְתלּוָיה

ִויהֹוָנָתן: ָּדִוד

ְלֵׁשם ְוֶׁשֵאיָנּה ְלִהְתַקַּים, סֹוָפּה ִים, ָׁשַמֽ ְלֵׁשם ֶׁשִהיא ֶקת ֽ ַמֲח ָּכל (כ)

זֹו ִים ָׁשַמֽ ְלֵׁשם ֶׁשִהיא ֶקת ֽ ַמֲח ִהיא ֵאיזֹו ְלִהְתַקַּים, סֹוָפּה ֵאין ִים ָׁשַמֽ

ֲעָדתֹו: ְוָכל ַרח ֹקֽ ֶקת ֽ ַמֲח זֹו ִים, ָׁשַמֽ ְלֵׁשם ְוֶׁשֵאיָנּה ְוַׁשַּמי, ִהֵּלל ֶקת ֽ ַמֲח

ַהַּמֲחִטיא ְוָכל ָידֹו, ַעל ָּבא ֵחְטא ֵאין ָהַרִּבים, ֶאת ַהְמְזֶּכה ָּכל (כא)

ֶאת ְוִזָּכה ָזָכה ֹמֶׁשה ְּתׁשּוָבה, ַלֲעׂשֹות ְּבָידֹו ַמְסִּפיִקים ֵאין ָהַרִּבים ֶאת

יו ּוִמְׁשָּפָט֖ ה ָעָׂש֔ ֙ ְיָי ת ִצְדַק֤ ֶׁשֶּנֱאַמר: ּבֹו, ָּתלּוי ָהַרִּבים ְזכּות לגָהַרִּבים, דברים

ָהַרִּבים ֵחְטא ָהַרִּבים ֶאת ְוֶהֱחִטיא ָחָטא ְנָבט ֶּבן ָיָרְבָעם ל׃ ִעם־ִיְׂשָרֵאֽ

יא ֱחִט֖ ֶהֽ ר ֲאֶׁש֥ ַוֽ א ָחָט֔ ֲאֶׁש֣ר ָיֽ ָרְבָעם֙ אות ֹ֤ ַעל־ַחּט ֶׁשֶּנֱאַמר: ּבֹו, טוָּתלּוי א’ מלכים

ֶאת־ִיְׂשָרֵא֑ל׃

ַאְבָרָהם ֶׁשל ִמַּתְלִמיָדיו הּוא לּו, ַהָּלֽ ְדָבִרים ְׁשלָׁשה ּבֹו ֶׁשֵּיׁש ִמי ָּכל (כב)

טֹוָבה ִין ַעֽ ָהָרָׁשע, ִּבְלָעם ֶׁשל ִמַּתְלִמיָדיו ֲאֵחִרים, ְדָבִרים ּוְׁשלָׁשה ינּו, ָאִבֽ

ְוֽרּוַח ָרָעה ִין ַעֽ ָאִבינּו, ַאְבָרָהם ֶׁשל ִמַּתְלִמיָדיו ְׁשָפָלה, ְוֶנֶֽפׁש ְנמּוָכה, ְוֽרּוַח

ַּתְלִמיָדיו ֵּבין ַמה ָהָרָׁשע, ִּבְלָעם ֶׁשל ִמַּתְלִמיָדיו ְרָחָבה ְוֶנֶֽפׁש ְּגבֹוָהה

ַאְבָרָהם ֶׁשל ַּתְלִמיָדיו ָהָרָׁשע, ִּבְלָעם ֶׁשל ְלַתְלִמיָדיו ינּו ָאִבֽ ַאְבָרָהם ֶׁשל

יל ְלַהְנִח֖ ֶׁשֶּנֱאַמר: ַהָּבא, ָהעֹוָלם ְונֹוֲחִלים ַהֶּזה ָּבעֹוָלם אֹוְכִלים ינּו, חָאִבֽ משלי

ֵּגיִהֹּנם יֹוְרִׁשים ָהָרָׁשע ִּבְלָעם ֶׁשל ַּתְלִמיָדיו א׃ ֲאַמֵּלֽ ֵתיֶה֣ם ְצֹרֽ ְוֹאֽ ֵיׁ֑ש י ֲהַב֥ ֹאֽ

ַאְנֵׁש֤י ַחת ַׁש֗ ר ִלְבֵא֬ ם ֵד֤ ּֽתֹוִר֘ ים ִה֨ ֱא ְוַאָּת֤ה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַחת, ַׁשֽ ִלְבֵאר נהְויֹוְרִדים תהלים

׃ ֶאְבַטח־ָּבֽ י ֲ֝אִנ֗ ַוֽ ְיֵמיֶה֑ם לֹא־ֶיֱח֣צּו ּוִ֭מְרָמה ים ָדִמ֣

ַּכְּצִבי ְוָרץ ַּכֶּנֶֽׁשר ְוַקל ַּכָּנֵמר ַעז ֱהֵוה אֹוֵמר, ֵּתיָמא ֶּבן ְיהּוָדה (כג)

ָּפִנים ַעז אֹוֵמר, ָהָיה הּוא ִים: ֶׁשַּבָּׁשָמֽ י ָאִבֽ ְרצֹון ַלֲעׂשֹות ָּכֲאִרי ְוִגּבֹור

ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ִמְּלָפֶנֽי ָרצֹון ְיִהי ֶדן. ֵעֽ ְלַגן ָּפִנים ּובֹוׁש ְלֵגיִהֹּנם

: ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן ינּו ְבָיֵמֽ ִּבְמֵהָרה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשִיָּבֶנה ינּו ֲאבֹוֵתֽ
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ֶּבן ַלִּמְׁשָנה, ֶׂשר ֶעֽ ֶּבן ַלִּמְקָרא, ָׁשִנים ָחֵמׁש ֶּבן אֹוֵמר, ָהָיה הּוא (כד)

ַלֻחָּפה, ֶעְׂשֵרה ְׁשֹמֶנה ֶּבן ַלַּתְלמּוד, ֶעְׂשֵרה ֲחֵמׁש ֶּבן ַלִּמְצֹות, ֶעְׂשֵרה ׁש ְׁש

ֲחִמִּׁשים ֶּבן ַלִּביָנה, ַאְרָּבִעים ֶּבן ַלֹּכַח, ְׁשלִׁשים ֶּבן ִלְרּדֹוף, ֶעְׂשִרים ֶּבן

ֶּבן ִלְּגבּוָרה, ְׁשמֹוִנים ֶּבן ְלֵּׂשיָבה, ִׁשְבִעים ֶּבן ְלִזְקָנה, ִׁשִּׁשים ֶּבן ָלֵעָצה,

ָהעֹוָלם: ִמן ּוָבֵטל ְוָעַבר ֵמת ְּכִאּלּו ֵמָאה ֶּבן ָלֽׁשּוַח, ִּתְׁשִעים

ְוִסיב ֶּתֱחֵזי ּוַבּה ַבּה ָּלא ְּדֹכֽ ַּבּה, ַוֲהָפ ַּבּה ֲהָפ אֹוֵמר, ַּבג ַּבג ֶּבן (כה)

ָּנה: ֵהיֶמֽ טֹוָבה ִמָּדה ְל ֶׁשֵאין ְתֽזּוַע, ָלא ּוִמַּנּה ַבּה, ּוְבֵלה

ַאְגָרא: ַצֲעָרא ְלֻפם אֹוֵמר, ֵהא ֵהא ֶּבן (כו)

G ו פרק e

ים ַצִּדיִק֔ ֻּכָּל֣ם ֙ ְוַעֵּמ ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּבא, ָלם ְלע ֵחֶלק ָלֶהם ֵיׁש ִיְׂשָרֵאל ָּכל ס ישעשה

ר׃ ְלִהְתָּפֵאֽ י ָיַד֖ ה ַמֲעֵׂש֥ ַמָּטַע֛י ֵנֶ֧צר ָאֶ֑רץ ׁשּו ִי֣יֿרְ ָל֖ם ְלע

ִלְדָבִרים זֹוֶכה ִלְׁשָמּה, ַּבּתֹוָרה ָהעֹוֵסק ָּכל אֹוֵמר ֵמִאיר ְרִבי (א)

ָאהּוב, ַע, ֵרֽ ִנְקָרא לֹו, הּוא ְּכַדי ֻּכּלֹו ָהעֹוָלם ֶׁשָּכל ֶאָּלא עֹוד ְולֹא ַהְרֵּבה,

ֶאת ַח ְמַׂשֵּמֽ ַהָּמקֹום, ֶאת ַח ְמַׂשֵּמֽ ַהְּבִרּיֹות, ֶאת אֹוֵהב ַהָּמקֹום, ֶאת אֹוֵהב

ָיָׁשר ָחִסיד ַצִּדיק ִלְהיֹות ּוַמְכַׁשְרּתֹו ְוִיְרָאה, ֲעָנָוה ּוַמְלַּבְׁשּתֹו ַהְּבִרּיֹות,

ֵעָצה ּנּו ִמֶּמֽ ְוֶנֱהִנים ְזכּות, ִליֵדי ּוְמָקַרְבּתֹו ַהֵחְטא, ִמן ּוְמַרַחְקּתֹו ְוֶנֱאָמן,

ה׃ ְגבּוָרֽ ִל֣י ה יָנ֗ ִב֝ י ֲאִנ֥ ְוֽתּוִׁשָּי֑ה ִלי־ֵעָ֭צה ֶׁשֶּנֱאַמר: ּוְגבּוָרה, ִּביָנה ְותּוִׁשָּיה ח משלי

ְוַנֲעֶׂשה תֹוָרה, ָרֵזי לֹו ּוְמַגִּלים ִּדין, ְוִחּקּור ּוֶמְמָׁשָלה ַמְלכּות לֹו ֶנת ְונֹוֶתֽ

ֽרּוַח, ֶר ְוֶאֽ ָצֽנּוַע ְוֱהֵוי , ְוהֹוֵל ַהִּמְתַּגֵּבר ּוְכָנָהר ּפֹוֵסק ֶׁשֵאינֹו ְּכַמְעָין

ַהַּמֲעִׂשים: ָּכל ַעל ּוְמרֹוַמְמּתֹו ּוְמַגַּדְלּתֹו ֶעְלּבֹונֹו, ַעל ּומֹוֵחל

חֹוֵרב ֵמַהר יֹוֵצאת קֹול ַּבת ָויֹום יֹום ְּבָכל ֵלִוי, ֶּבן ַע ְיהֹוֻׁשֽ ְרִבי ָאַמר (ב)

ֶׁשֵאינֹו ִמי ֶׁשָּכל ּתֹוָרה ֶׁשל ֵמֶעְלּבֹוָנּה ַלְּבִרּיֹות ָלֶהם אֹוי ֶרת ְואֹוֶמֽ ֶזת ּוַמְכֶרֽ

ְוָסַ֣רת ה ָיָ֝פ֗ ה ִאָּׁש֥ ֲחִז֑יר ְּבַא֣ף ָזָ֭הב ֣ ֶזם ֶנ ֶׁשֶּנֱאַמר: ָנזּוף, ִנְקָרא ַּבּתֹוָרה עֹוֵסק יא משלי

ִהים֙ ֱא ִמְכַּת֤ב ב ְוַהִּמְכָּת֗ ֵהָּ֑מה ים ִה֖ ֱא ה ֲעֵׂש֥ ַמֽ ת ֻּלֹח֔ ְוַה֨ ְואֹוֵמר: ַעם׃ ָטֽ לב שמות
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חֹוִרין ֶּבן ְל ֶׁשֵאין ֵחרּות, ֶאָּלא ָחרּות ִּתְקָרא ַאל ת׃ ַעל־ַהֻּלֹחֽ ָח֖רּות ֔הּוא

ֲהֵרי ּתֹוָרה ְּבַתְלמּוד ֶׁשעֹוֵסק ִמי ְוָכל ּתֹוָרה, ְּבַתְלמּוד ֶׁשעֹוֵסק ִמי ֶאָּלא

ָּבֽמֹות׃ ל ּוִמַּנֲֽחִליֵא֖ ַנֲֽחִליֵא֑ל ּוִמַּמָּתָנ֖ה ֶׁשֶּנֱאַמר: ִמְתַעֶּלה, כאֶזה במדבר

ִדּבּור אֹו ֶאָחד ָּפסּוק אֹו ֶאָחת ֲהָלָכה אֹו ֶאָחד ֶרק ֶּפֽ ֵמֲחֵברֹו ַהּלֹוֵמד (ג)

ֶל ֶמֽ ְּבָדִוד ינּו ָמִצֽ ֶׁשֵּכן ָּכבֹוד, ּבֹו ִלְנַהג ָצִרי ֶאָחת, אֹות ֲאִפילּו אֹו ֶאָחד

ַרּבֹו ְקָראֹו ִּבְלָבד, ְדָבִרים ְׁשֵני ֶאָּלא ֶפל ֵמֲאִחיֹתֽ ָלַמד ֶׁשּלֹא ִיְׂשָרֵאל,

ַוֲהלֹא י׃ ּוְמֻיָּדִעֽ י ּלּוִפ֗ ַא֝ י ְּכֶעְרִּכ֑ ֱא֣נֹוׁש ְוַאָּת֣ה ֶׁשֶּנֱאַמר: ּוְמֻיָּדעֹו, נהַאּלּופֹו תהלים

ֶאָּלא ֶפל ֵמֲאִחיֹתֽ ָלַמד ֶׁשּלֹא ִיְׂשָרֵאל ֶל ֶמֽ ָּדִוד ּוַמה ֶמר, ָוֹחֽ ַקל ְדָבִרים

ֶרק ֶּפֽ ֵמֲחֵברֹו ַהּלֹוֵמד ּוְמֻיָּדעֹו, ַאּלּופֹו ַרּבֹו ְקָראֹו ִּבְלָבד ְדָבִרים ְׁשֵני

ֶאָחת אֹות ֲאִפילּו אֹו ֶאָחד ִדּבּור אֹו ֶאָחד ָּפסּוק אֹו ֶאָחת ֲהָלָכה אֹו ֶאָחד

תֹוָרה, ֶאָּלא ָּכבֹוד ְוֵאין ָּכבֹוד, ּבֹו ִלְנַהג ֶׁשָּצִרי ְוַכָּמה ַּכָּמה ַאַחת ַעל

ֶאָּלא טֹוב ְוֵאין ֲחלּו־ֽטֹוב׃ ִיְנֽ ים ּוְ֝תִמיִמ֗ ִיְנָח֑לּו ים ֲחָכִמ֣ ָּכ֭בֹוד גֶׁשֶּנֱאַמר: משלי
כח משלי

בּו׃ ֲעֹזֽ ל־ַּתֽ ַאֽ י ֹוָרִת֗ ּֽת֝ ָלֶכ֑ם ָנַתִּ֣תי טֹ֭וב ֶלַ֣קח י ִּכ֤ ֶׁשֶּנֱאַמר: דתֹוָרה משלי

ִּתְׁשֶּתה ִּבְּמׂשּוָרה ִים ּוַמֽ ּתֹאֵכל ַלח ַּבֶּמֽ ַּפת ּתֹוָרה, ֶׁשל ַּדְרָּכּה ִהיא ַּכ (ד)

ֵּכן ֹעֶׂשה ַאָּתה ִאם ָעֵמל ַאָּתה ּוַבּתֹוָרה ִּתְחֶיה ַער ַצֽ ְוַחֵּיי ִּתיָׁשן ֶרץ ָהָאֽ ְוַעל

ַהָּבא: ָלעֹוָלם ָל ְוטֹוב ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַאְׁשֶרי ׃ ָלֽ ְו֣טֹוב י ְׁשֶר֗ קכחַא֝ תהלים

ֲעֵׂשה, ִמִּלּמּוְד יֹוֵתר ָּכבֹוד, ַּתְחֹמד ְוַאל , ְלַעְצְמ ְּגֻדָּלה ְּתַבֵּקׁש ַאל (ה)

ְוִכְתְר ִמֻּׁשְלָחָנם ָּגדֹול ֶׁשֻּׁשְלָחְנ ְמָלִכים, ֶׁשל ְלֻׁשְלָחָנם ִּתְתַאֶּוה ְוַאל

: ְּפֻעָּלֶתֽ ְׂשַכר ְל ֶׁשְּיַׁשֵּלם ְמַלאְכְּת ַעל ַּבֽ הּוא ְוֶנֱאָמן ִמִּכְתָרם, ָּגדֹול

ִנְקֵנית ֶׁשַהַּמְלכּות ַהַּמְלכּות, ּוִמן ַהְּכֻהָּנה ִמן יֹוֵתר ּתֹוָרה ְּגדֹוָלה (ו)

ְּבַאְרָּבִעים ִנְקֵנית ְוַהּתֹוָרה ְוַאְרַּבע, ְּבֶעְׂשִרים ְוַהְּכֻהָּנה ַמֲעלֹות, ִׁשים ִּבְׁש

ַּבֲעִריַכת ֶזן, ָהֹאֽ ִּבְׁשִמיַעת ְּבַתְלמּוד, ֵהן, לּו ְוֵאֽ ְדָבִרים, ּוְׁשמֹוָנה

ְּבִׂשְמָחה, ַּבֲעָנָוה, ְּבִיְרָאה, ְּבֵאיָמה, ַהֵּלב, ְּבִׂשּכּול ַהֵּלב ְּבִביַנת ִים, ְׂשָפָתֽ

ַהַּתְלִמיִדים, ְּבִפְלּפּול ֲחֵבִרים, ְּבִדְקּדּוק ֲחָכִמים, ְּבִׁשּמּוׁש (ְּבָטֳהָרה),

ְּבִמעּוט ֶרץ, ֶאֽ ֶר ֶּדֽ ְּבִמעּוט ְסחֹוָרה, ְּבִמעּוט ְּבִמְׁשָנה, ְּבִמְקָרא, ְּבִיּׁשּוב,
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ְּבֵלב ִים, ַאַּפֽ ֶר ְּבֶאֽ ְׂשחֹוק, ְּבִמעּוט ִׂשיָחה, ְּבִמעּוט ֵׁשָנה, ְּבִמעּוט ַּתֲענּוג,

ַח ְוַהָּׂשֵמֽ ְמקֹומֹו, ֶאת ַהַּמִּכיר ַהִּיּסֹוִרין, ְּבַקָּבַלת ֲחָכִמים, ֶּבֱאמּוַנת טֹוב,

ָאהּוב, ְלַעְצמֹו, טֹוָבה ַמֲחִזיק ְוֵאינֹו ִלְדָבָריו, ְסָיג ְוָהעֹוֶׂשה ְּבֶחְלקֹו,

ֶאת אֹוֵהב ַהְּצָדקֹות, ֶאת אֹוֵהב ַהְּבִרּיֹות, ֶאת אֹוֵהב ַהָּמקֹום, ֶאת אֹוֵהב

ִלּבֹו ֵמִגיס ְולֹא ַהָּכבֹוד, ִמן ּוִמְתַרֵחק ַהּתֹוָכחֹות, ֶאת אֹוֵהב ַהֵּמיָׁשִרים,

ְלַכף ּוַמְכִריעֹו ֲחֵברֹו, ִעם ְבֹעל נֹוֵׂשא ְּבהֹוָרָאה, ַח ָׂשֵמֽ ְוֵאינֹו ְּבַתְלמּודֹו,

ְּבַתְלמּודֹו, ּוִמְתַיֵּׁשב ַהָּׁשלֹום, ַעל ּוַמֲעִמידֹו ָהֱאֶמת, ַעל ּוַמֲעִמידֹו ְזכּות,

ְמָנת ַעל ְוַהּלֹוֵמד ְלַלֵּמד ְמָנת ַעל ַהּלֹוֵמד ּומֹוִסיף, ַע ׁשֹוֵמֽ ּוֵמִׁשיב, ׁשֹוֵאל,

ְּבֵׁשם ָּדָבר ְוָהאֹוֵמר ְׁשמּוָעתֹו, ֶאת ְוַהְמַכֵּון ַרּבֹו, ֶאת ַהַּמְחִּכים ַלֲעׂשֹות,

ָלעֹוָלם, ְּגֻאָּלה ֵמִביא אֹוְמרֹו ְּבֵׁשם ָּדָבר ָהאֹוֵמר ָּכל ָלַמְדָּת ָהא אֹוְמרֹו,

י׃ ָמְרֳּדָכֽ ם ְּבֵׁש֥ ֶל ַלֶּמ֖ ֶאְסֵּת֛ר אֶמר ֹ֧ ַוּת ֶׁשֶּנֱאַמר: ב (אסתר

ַהָּבא, ּוָבעֹוָלם ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ְלֹעֶׂשֽיָה ַחִּיים ֶנת נֹוֶתֽ ֶׁשִהיא ּתֹוָרה ְּגדֹוָלה (ז)

ְפאּות ִר֭ ְואֹוֵמר: א׃ ַמְרֵּפֽ ּוְלָכל־ְּבָׂש֥רֹו ְצֵאיֶה֑ם ְלֹמֽ ֵה֭ם י־ַחִּי֣ים ִּכֽ ֶׁשֶּנֱאַמר: ד משלי
ג משלי

ָּבּ֑ה ים ֲחִזיִק֣ ַלַּמֽ ִה֭יא ץ־ַחִּי֣ים ֵעֽ ְואֹוֵמר: ׃ י ְלַעְצמֹוֶתֽ ְוִׁ֝שּ֗קּוי ְלָׁשֶּר֑ י ְּתִה֣ יח משלי

׃ י ְלַגְרְּגֹרֶתֽ ים ֲ֝עָנִק֗ ַוֽ ְלרֹאֶׁש֑ ם ֵה֬ ן ֵח֓ ִלְוַי֤ת י ִּכ֤ ְואֹוֵמר: ר׃ ְמֻאָּׁשֽ ֹתְמֶכ֥יָה ְוֽ א משלי

ִּכי־ִב֭י ְואֹוֵמר: ְּתַמְּגֶנֽ ָּך׃ ִּתְפֶאֶ֣רת ֶרת ֲעֶט֖ ִלְוַית־ֵח֑ן אְׁש ֹֽ ְל֭ר ִּתֵּת֣ן ְואֹוֵמר, ד משלי
ט משלי

יִמיָנּ֑ה ִּבֽ ָיִ֭מים ֶר ֹא֣ ְואֹוֵמר: ים׃ ַחִּיֽ ְׁש֣נֹות ֗ ְּל֝ יפּו ְויֹוִס֥ ָיֶמ֑י ִיְרּ֣בּו ג משלי

ְוָׁ֝ש֗לֹום ַחִּי֑ים ּוְׁש֣נֹות ָיִ֭מים ֶר ֹא֣ י ִּכ֤ ְואֹוֵמר: ְוָכֽבֹוד׃ ֶׁשר ֹע֣ ּה ְׂשמֹאוָל֗ ִּב֝ ב משלי

׃ ָלֽ יפּו יֹוִס֥

ַח ְוַהֹּכֽ ַהּנֹוי אֹוֵמר, יֹוַחי ֶּבן ִׁשְמעֹון ְרִבי ִמּׁשּום ְיהּוָדה ֶּבן ִׁשְמעֹון ְרִבי (ח)

ַלַּצִּדיִקים ָנֶאה ְוַהָּבִנים ְוַהֵּׂשיָבה ְוַהִּזְקָנה ְוַהָחְכָמה ְוַהָּכבֹוד ֶׁשר ְוָהֹעֽ

א׃ ִּתָּמֵצֽ ה ָדָק֗ ְצ֝ ֶר ְּבֶד֥ ֵׂשיָב֑ה ִּתְפֶאֶ֣רת ֲעֶטֶ֣רת ֶׁשֶּנֱאַמר: ָלעֹוָלם, ְוָנֶאה טז משלי

ֲעֶטֶ֣רת ְואֹוֵמר: ה׃ ֵׂשיָבֽ ְזֵקִנ֣ים ר ֲהַד֖ ַוֽ ֹּכָח֑ם ים ַּבחּוִר֣ ִּתְפֶאֶ֣רת ְואֹוֵמר: כ משלי
יד משלי

ם׃ ֲאבֹוָתֽ ָּבִנ֣ים ֶרת ְוִתְפֶא֖ ָבִנ֑ים ְּבֵנ֣י ְזֵ֭קִנים ֲעֶטֶ֣רת ְואֹוֵמר: ָעְׁשָר֑ם, ים ֲחָכִמ֣ יז משלי

֙ ִצּיֹון ְּבַה֤ר ְצָב֗אֹות ֣ ְיָי י־ָמַל֞ ִּכֽ ַחָּמ֑ה ַהֽ ה ּובֹוָׁש֖ ה ַהְּלָבָנ֔ ְפָרה֙ ְוָחֽ ְואֹוֵמר: כד ישעיה
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ַבע ֶׁשֽ ֵאּלּו אֹוֵמר, ְמַנְסָיא ֶּבן ִׁשְמעֹון ְרִבי ָּכֽבֹוד׃ ְזֵקָנ֖יו ֥ ֶגד ְוֶנ ִם ּוִבי֣רּוָׁשַלֽ֔

ּוְבָבָניו: ְּבַרִּבי ִנְתַקְּימּו ֻּכָּלם ַלַּצִּדיִקים, ֲחָכִמים ֶׁשָּמנּו ִמּדֹות

ִּבי ַגע ּוָּפֽ ֶר ַּבָּדֽ ְמַהֵּל יִתי ָהִיֽ ֶאָחת ַעם ַּפֽ ִקְסָמא, ֶּבן יֹוֵסי ְרִבי ָאַמר (ט)

ֵמֵאיֶזה ַרִּבי ִלי, ָאַמר ָׁשלֹום, לֹו ְוֶהֱחַזֽ ְרִּתי ָׁשלֹום, ִלי ְוָנַֽתן ֶאָחד, ָאָדם

ָאִני, סֹוְפִרים ְוֶׁשל ֲחָכִמים ֶׁשל ְּגדֹוָלה ֵמִעיר לֹו, ָאַמְרִּתי ָּתה, ַאֽ ָמקֹום

ֲאָלִפים ֶלף ֶאֽ ְל ֶאֵּתן ַוֲאִני נּו ִּבְמקֹוֵמֽ נּו ִעָּמֽ ֶׁשָתדּור ְרצֹוְנ ַרִּבי ִלי, ָאַמר

ָּכל ִלי נֹוֵתן ַאָּתה ִאם לֹו ָאַמְרִּתי ּוַמְרָּגִלּיֹות, טֹובֹות ַוֲאָבִנים ָזָהב ִּדיְנֵרי

ִּבְמקֹום ֶאָּלא ָדר ֵאיִני ֶׁשָּבעֹוָלם, ּוַמְרָּגִלּיֹות טֹובֹות ַוֲאָבִנים ְוָזָהב ֶסף ֶּכֽ

י ֽטֹוב־ִל֥ ִיְׂשָרֵאל: ֶל ֶמֽ ָדִוד ְיֵדי ַעל ְּתִהִּלים ֶפר ְּבֵסֽ ָּכתּוב ְוֵכן קיטּתֹוָרה, תהלים

ֶׁשל ְּפִטיָרתֹו ֶׁשִּבְׁשַעת ֶאָּלא עֹוד, ְולֹא ֶסף: ָוָכֽ ָזָה֣ב י ַאְלֵפ֖ ֵמֽ י ִּפ֑ ּ֣תֹוַרת

טֹובֹות ֲאָבִנים ְולֹא ָזָהב ְולֹא ֶסף ֶכֽ לֹא ְלָאָדם לֹו ְמַלִּוים ֵאין ָאָדם

֙ ְּבִהְתַהֶּלְכ ֶׁשֶּנֱאַמר: ִּבְלָבד, טֹוִבים ּוַמֲעִׂשים ּתֹוָרה ֶאָּלא וּוַמְרָּגִלּיֹות, משלי

ְּבִהְתַהֶּלְכ ׃ ְתִׂשיֶחֽ יא ִה֣ ֲ֝הִקי֗צֹוָת ַוֽ ָעֶל֑י ר ִּתְׁשֹמ֣ ָׁשְכְּב ֭ ְּבֽ ֹאָת֗ ה ַּתְנֶח֬

ִהיא ַוֲהִקיֽצֹוָת ֶבר, ַּבָּקֽ , י ָעֶלֽ ִּתְׁשמֹור ְּבָׁשְכְּב ַהֶּזה, ָּבעֹוָלם , ֹאָת ַּתְנֶחה

ְצָבֽאֹות׃ ְיָי֥ ם ְנֻא֖ ַהָּזָה֑ב ְוִל֣י ַהֶּכֶ֖סף י ִל֥ ְואֹוֵמר: ַהָּבא, ָלעֹוָלם , בְתִׂשיֶחֽ חגי

ֵהן, ּלּו ְוֵאֽ ָּבעֹוָלמֹו, הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש (לֹו) ָקָנה ִקְנָיִנים ֲחִמָּׁשה (י)

ִיְׂשָרֵאל ֶאָחד, ִקְנָין ַאְבָרָהם ֶאָחד, ִקְנָין ֶרץ ָוָאֽ ִים ָׁשַמֽ ֶאָחד, ִקְנָין ּתֹוָרה

ָקָ֭נִני ְיָי֗ ִּדְכִתיב:  ִין, ִמַּנֽ ּתֹוָרה ֶאָחד. ִקְנָין ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶאָחד, חִקְנָין משלי

ָאַמ֣ר ֹּכ֚ה ִּדְכִתיב:  ִין ִמַּנֽ ֶרץ ָוָאֽ ִים ָׁשַמֽ ז׃ ֵמָאֽ ִמְפָעָל֣יו ֶדם ֶק֖ ַּדְרּ֑כֹו סוֵראִׁש֣ית ישעיה

ְוֵאי־ֶז֥ה י ִּתְבנּו־ִל֔ ֲאֶׁש֣ר ִית֙ ַב֨ ֵאי־ֶז֥ה ַרְגָל֑י ם ֲהֹד֣ ֶרץ ְוָהָא֖ י ִּכְסִא֔ ַהָּׁשַמִ֣ים ְיָי֔

ה ְלָא֥ ָמֽ יָת ָעִׂש֑ ְּבָחְכָמ֣ה ֻּכָּ֭לם ְיָי֗ י ֲעֶׂש֨ ַמֽ ה־ַרּ֬בּו ָמֽ ְואֹוֵמר: י׃ ְמנּוָחִתֽ קדָמ֖קֹום תהלים

ַאְבָרם֙ ָּב֤רּו ַוּיֹאַמ֑ר ֲרֵכ֖הּו  ְיָבֽ ַוֽ ִּדְכִתיב:  ִין, ִמַּנֽ ַאְבָרָהם ׃ ִקְנָיֶנֽ  ֶרץ ָא֗ ידָה֝ בראשית

ְיָי֔ ֙ ַעּֿמְ ר ַעד־ַיֲֽעֹב֤ ִּדְכִתיב:  ִין, ִמַּנֽ ִיְׂשָרֵאל ֶרץ׃ ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ֹקֵנ֖ה ֶעְל֔יֹון טוְלֵא֣ל שמות

י ְוַ֝אִּדיֵר֗ ֵהָּ֑מה ֲאֶׁשר־ָּבָאֶ֣רץ ִלְ֭קדֹוִׁשים ְואֹוֵמר: יָת׃ ָקִנֽ ַעם־֥זּו ר ד־ַיֲֽעֹב֖ טזַעֽ תהלים

֑ ְיָי ָּפַעְ֖לָּת ֛ ְלִׁשְבְּת ָמ֧כֹון ִּדְכִתיב:  ִין, ִמַּנֽ ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ם׃ טוָּכל־ֶחְפִצי־ָבֽ שמות
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ה ְנָת֥ ָקֽ ה ַהר־ֶז֝֗ ָקְדׁ֑שֹו ֶאל־ְּג֣בּול ַוְ֭יִביֵאם ְואֹוֵמר: ׃ י ָיֶדֽ ּֽכֹונֲ֥נּו ֲאֹדָנ֖י ׁש ִמְּקָד֕ עח תהלים

ְיִמיֽנֹו׃

ֶאָּלא ְבָראֹו לֹא ָּבעֹוָלמֹו, הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֶּׁשָּבָרא ַמה ָּכל (יא)

יו ְיַצְרִּת֖ יו ְּבָראִת֑ י ְוִלְכבֹוִד֖ י ִבְׁשִמ֔ ַהִּנְקָר֣א ֹּכ֚ל ֶׁשֶּנֱאַמר: ִלְכבֹודֹו, מג ישעיה

ד׃ ָוֶעֽ ְלֹעָל֥ם ֖ ִיְמ ֥ ְיָי ְואֹוֵמר: יו׃ ַאף־ֲעִׂשיִתֽ טו שמות

מאבות: פרק מסיימים אחר

ֶאת ת ְלַזּכ הּוא ָּברּו ׁש ַהָּקד ָרָצה ֵמר: א ֲעַקְׁשָיא ֶּבן ֲחַנְנָיה ַרִּבי

ְלַמַען ָחֵפץ ְיָי ֶׁשֶּנֱאַמר: ת, ּוִמְצ ָרה ּת ָלֶהם ִהְרָּבה ְלִפיָכ ִיְׂשָרֵאל,

ְוַיְאִּדיר׃ ָרה ּת ַיְגִּדיל ִצְדק

אחד יתום רק – יתום קדיש

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָקִריב׃ ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא׃ ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ְּבָעְלָמא׃ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָּׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו

עלינו

[ 1 ]



187

D טוב ויום שבת למוצאי ערבית d

י ַחְסִּד֥ ה׃ ַלִּמְלָחָמֽ י עֹוַת֗ ְצּֿבְ ֶא֝ ַלְקָר֑ב י ָיַד֣ ַלֵּמ֣ד ֿמְ ַהֽ י צּוִר֗ ְיָי֨ ֤רּו ָּב֘ קמדְלָדִו֨ד תהלים

ְיָי֗ י׃ ַתְחָּתֽ י ַעִּמ֣ ד רֹוֵד֖ ָהֽ יִתי ָחִס֑ ּו֣בֹו ִגִּני ֭ ָמֽ י ּוְמַפְלִט֫י־ִל֥ י ִמְׂשַּגִּב֪ ּוְמֽצּוָדִתי֘

ְּכֵצ֣ל יו ָיָ֝מ֗ ָּדָמ֑ה ַלֶהֶ֣בל ָאָ֭דם הּו׃ ֵבֽ ַחּֿׁשְ ּֿתְ ַוֽ ֗נֹוׁש ֶּבן־ֱא֝ ָדֵע֑הּו ַוֵּתֽ ָמה־ָאָ֭דם

ְׁשַל֥ח ּוְתִפיֵצ֑ם ָּבָ֭רק ק ְּבֹר֣ נּו׃ ְוֶיֱֽעָׁשֽ ים ָהִר֣ ֶּבֽ ַּג֖ע ְוֵתֵר֑ד י ַהט־ָׁשֶמ֥ ְיָי֗ ר׃ עֹוֵבֽ

ד ַּי֗ ִמ֝ ים ַרִּב֑ ִמַּמִ֣ים ְוַ֭הִּציֵלִני ְּפֵצִ֣ני ֥רֹום ִמָּמ֫ י ָיֶד֗ ְׁשַל֥ח ם׃ ּוְתֻהֵּמֽ י ֶּצ֗ ִח֝

ָחָ֭דׁש ִׁש֣יר ים ִה֗ ֱא ֶקר׃ ָׁשֽ ין ְיִמ֣ ם ֝יִמיָנ֗ ִוֽ ִּדֶּבר־ָׁשְ֑וא ם ֲאֶׁשר־ִּפיֶה֥ ר׃ ְּבֵנ֣י־ֵנָכֽ

ַהּ֭פֹוֶצה ים ִכ֥ ָל֫ ַלּֿמְ ה ְּתׁשּוָע֗ ן ַהּנֹוֵת֥ ׃ ָּלֽ ָרה ֲאַזּֿמְ ׂ֗שֹור ָע֝ ְּבֵנֶ֥בל ֑ ָּל ָאִׁש֣יָרה

ם ֲאֶׁשר־ִּפיֶה֥ ָכ֥ר׃ ֵני־ֵנ֫ ְּבֽ ִמַּי֪ד ְוַהִּציֵלִני֘ ִני ְּפֵצ֥ ה׃ ָרָעֽ ֶרב ֵמֶח֥ ַעְבּ֗דֹו ֶאת־ָּדִו֥ד

ם יֶה֥ ִּבְנֽעּוֵר֫ ְמֻגָּדִל֪ים ִּכְנִטִעי֘ם ינּו ָּבֵנ֨ ֲאֶׁש֤ר ֶקר׃ ָׁשֽ ין ְיִמ֣ ם ֝יִמיָנ֗ ִוֽ ִּדֶּבר־ָׁשְו֑א

ֶא֫ל ן ִמַּז֗ ים ְמִפיִק֥ ים ְמֵלִא֗ ְמָזֵו֣ינּו ל׃ ֵהיָכֽ ַּתְבִנ֥ית ֻחָּט֗בֹות ְמ֝ ְכָזֽ ִוּ֑יֹות ינּו ְּבנֹוֵת֥

ֶּפֶ֭רץ ֵא֣ין ים ִל֥ ֻסָּב֫ ְמֽ ינּו ַאּלּוֵפ֗ ינּו׃ ְּבֽחּוצֹוֵתֽ ֻרָּב֗בֹות ְמ֝ ֲאִלי֑פֹות ַמֽ צֹאוֵנֽנּו ֥ ן ַז

ם ָע֗ ָה֝ י ַאְׁשֵר֥ ּ֑לֹו ֶׁשָּכָ֣כה ָהָ֭עם י ַאְׁשֵר֣ ינּו׃ ֹבֵתֽ ִּבְרֹחֽ ה ָוָח֗ ְצ֝ ין ְוֵא֥ יֹוֵצ֑את ְוֵא֣ין

יו׃ ָהֽ ֱא ֥ ְיָי ֶׁשֽ

ִאָּת֣נּו ָּפָנ֖יו ר ָיֵ֤א֥ ֲרֵכ֑נּו יָבֽ ִוֽ ְיָחֵּנ֥נּו ים ִה֗ ֱא יר׃ ִׁשֽ ִמְז֥מֹור ת ִּבְנִגינֹ֗ ַנֵּצ֥ח ֿמְ סזַלֽ תהלים

ים ִה֑ ֱא ים ַעִּמ֥ יֹו֖דּו ׃ ְיֽׁשּוָעֶתֽ ם ְּבָכל־ּגֹ֝וִי֗ ַּדְרֶּכ֑ ָּבָאֶ֣רץ ָלַדַ֣עת ָלה׃ ֶסֽ

ר ִמיֹׁש֑ ים ַעִּמ֣ ט י־ִתְׁשֹּפ֣ ִּכֽ ים ִּמ֥ ְלֻא֫ נֲ֗נּו ִויַרֽ ֥חּו ִיְׂשֿמְ ם׃ ֻּכָּלֽ ים ַעִּמ֥ יֹ֝ו֗דּו

ם׃ ֻּכָּלֽ ים ַעִּמ֥ יֹ֝ו֗דּו ים ִה֑ ֱא ים ַעִּמ֥ יֹו֖דּו ָלה׃ ֶסֽ ַּתְנֵח֣ם ֶרץ ָּבָא֖ ים ּוְלֻאִּמ֓

ֿיְר֥אּו ְוִיֽ ים ִה֑ ֱא ֲרֵכ֥נּו ְיָבֽ ינּו׃ ֵהֽ ֱא ים ִה֥ ֱא נּו ֲרֵכ֗ ְיָ֝בֽ ְיבּוָלּ֑ה ָנ֣ה ְ ָנֽ ֶאֶ֭רץ

ֶרץ׃ ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֽ ֝אֹו֗תֹו

כאן: מתחילים טוב יום במוצאי

יר ָ֝יִע֗ א ֹ֣ ְול ַאּ֑פֹו ְלָהִׁש֣יב ְ֖וִהְרָּב֣ה ית ְׁשִח֥ ַי֫ א ֹ֪ ְול ָעֹון֘ ר ְיַכֵּפ֥ ַרחּ֙ום ְו֤הּוא

נּו׃ ְבֽיֹום־ָקְרֵאֽ ַיֲֽעֵנ֥נּו ֶל ֶּמֽ֗ ַה֝ הֹוִׁש֑יָעה ְיָי֥ ָּכל־ֲחָמֽתֹו׃
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ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר

: ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ֶאת ָּבֲרכּו ש”ץ:

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ֹבָר ַהֿמְ ְיָי ָּברּו וש”ץ: קהל

ֶׁשל ְׁשמֹו ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם

ַהָּקדֹוׁש ָלִכים ַהּֿמְ ַמְלֵכי ֶל ֶמֽ

ִראׁשֹון ֶׁשהּוא הּוא: ָּברּו

ֵאין ּוִמַּבְלָעָדיו ַאֲחרֹון ְוהּוא

ַעל־ָּכל־ְּבָרָכה ְמרֹוָמם ּוְׁשמֹו ְלָפָנֽיו׃ ְוִעְל֥זּו ֗מֹו ְׁש֜ ְּבָיּ֥ה ֲעָרבֹות ָּ֖בֽ ֹרֵכ֣ב ָלֽ ּלּו ֹס֡ ִהים: ֱא סח תהלים

ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּו ּוְתִהָּלה: קיג תהלים

ֲעָרִבים ַמֲעִריב ִּבְדָברֹו ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהְּזַמִּנים ֶאת ּוַמֲחִליף ִעִּתים ְמַׁשֶּנה ּוִבְתבּוָנה ְׁשָעִרים ַח ּפֹוֵתֽ ְּבָחְכָמה

ְיָלה ָוָלֽ יֹום ּבֹוֵרא ְּכְרצֹונֹו: יַע ָּבָרִקֽ יֶהם רֹוֵתֽ ְּבִמְׁשֿמְ ַהּכֹוָכִבים ֶאת ּוְמַסֵּדר

ְיָלה ָלֽ ִביא ּוֵמֽ יֹום ּוַמֲעִביר אֹור: ֵני ִמּֿפְ ֶׁש ְוֹחֽ ֶׁש ֹחֽ ֵני ִמּֿפְ אֹור ּגֹוֵלל

ָּתִמיד ְוַקָּים ַחי ֵאל = ְׁשמֹו: ְצָבאֹות ְיָי ְיָלה ָלֽ ּוֵבין יֹום ֵּבין ּוַמְבִּדיל

ֲעָרִבים: ַהַּמֲעִריב ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָוֶעד: ְלעֹוָלם ינּו ָעֵלֽ ִיְמלֹו

ּוִמְׁשָּפִטים ֻחִּקים ּוִמְצֹות ּתֹוָרה ָאַהְבָּת: ַעּֿמְ ִיְׂשָרֵאל ֵּבית עֹוָלם ַאֲהַבת

ְוִנְׂשַמח ְּבֻחֶּקי יַח ָנִׂשֽ נּו ּוְבקּוֵמֽ נּו ְּבָׁשְכֵּבֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ֵּכן ַעל ְדָּת: ִלַמֽ נּו אֹוָתֽ

ּוָבֶהם ינּו ָיֵמֽ ֶר ְוֹאֽ ַחֵּיֽינּו ֵהם ִּכי ָוֶעד: ְלעֹוָלם י ּוְבִמְצֹוֶתֽ תֹוָרֶתֽ ְּבִדְבֵרי

ַאָּתה ָּברּו ְלעֹוָלִמים: ּנּו ִמֶּמֽ ָּתִסיר ַאל ְ ְוַאֲהָב = ְיָלה: ָוָלֽ יֹוָמם ֶנְהֶּגה

ִיְׂשָרֵאל: ַעּמֹו אֹוֵהב, ְיָי

ֶנֱאָמן) ֶל ֶמֽ (ֵאל

ד׃ ֶאָחֽ ֥ ְיָי ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ְיָי ִיְׂשָרֵא֑ל ע ְׁשַמ֖ ו דברים

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּו בלחש:

ְוָה֞יּו ׃ ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ֖ ּוְבָכל־ַנְפֿׁשְ ֥ ְֿב ְּבָכל־ְלָבֽ ֶה֑י ֱא ֣ ְיָי ת ֵא֖ ְוָאַ֣הְבָּת֔ ו דברים

י ְלָבֶנ֔ ְוִׁשַּנְנָּת֣ם ׃ ַעל־ְלָבֶבֽ ַהּ֖יֹום ֛ ְמַצְו י ֹנִכ֧ ָאֽ ר ֲאֶׁש֨ ֶּלה ָהֵא֗ ים ָבִר֣ ַהּֿדְ

׃ ּוְבקּוֶמֽ ֖ ּֽוְבָׁשְכּֿבְ ֶר ַבֶּד֔ ֣ ּוְבֶלְכּֿתְ ֙ ְּבֵביֶת֨ ֤ ְּבִׁשְבּֿתְ ָּב֑ם ְוִדַּבְרָּת֖

ַעל־ְמֻז֥זֹות ּוְכַתְבָּת֛ם ׃ ֵעיֶנֽי ין ֵּב֥ ת ָטֹפ֖ ְלֹטֽ ְוָה֥יּו ַעל־ָיֶד֑ ְל֖אֹות ם ּוְקַׁשְרָּת֥

׃ י ּוִבְׁשָעֶרֽ ֵּביֶת֖



189 טוב ויום שבת למוצאי ערבית

ַהּ֑יֹום ֶאְתֶכ֖ם ְמַצֶּו֥ה י ֹנִכ֛ ָאֽ ֲאֶׁש֧ר י ַת֔ ֶאל־ִמְצ עּו֙ ִּתְׁשֿמְ ַע ִאם־ָׁשֹמ֤ יאְוָהָי֗ה דברים

י ְוָנַֽתִּת֧ ם׃ ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ם ּוְלָעְב֔דֹו ֵהיֶכם֙ ֽ ֱא ֤ ֶאת־ְיָי ה ֲהָב֞ ְלַאֽ

׃ ְוִיְצָהֶרֽ ֥ ְוִתיֽרְׁש ְדָגֶנ֔ ַסְפָּת֣ ְוָאֽ ּוַמְל֑קֹוׁש יֹוֶר֣ה ְּבִעּ֖תֹו ר־ַאְרְצֶכ֛ם ְמַטֽ

ה ֶּפן־ִיְפֶּת֖ ם ָלֶכ֔ ֣רּו ֿמְ ִהָׁשֽ ְעָּת׃ ְוָׂשָבֽ ַכְלָּת֖ ְוָאֽ ִלְבֶהְמֶּת֑ ֖ ְד ְּבָׂשֽ ֵעֶׂ֥שב י ְוָנַֽתִּת֛

ה ְוָחָר֨ ם׃ ָלֶהֽ ם ֲחִויֶת֖ ְוִהְׁשַּתֽ ים ֲאֵחִר֔ ים ִה֣ ֱא ֲעַבְדֶּתם֙ ַוֽ ם ְוַסְרֶּת֗ ְלַבְבֶכ֑ם

ן ִתֵּת֖ א ֹ֥ ל ה ְוָהֲ֣אָדָמ֔ ר ָמָט֔ ְהֶי֣ה ְולֹא־ִיֽ ִים֙ ֶאת־ַהָּׁשַמ֨ ְוָעַצ֤ר ם ָּבֶכ֗ ַאף־ְיָי֜

ם׃ ָלֶכֽ ן ֹנֵת֥ ֖ ְיָי ר ֲאֶׁש֥ ה ַהֹּטָב֔ ָהָאֶ֣רץ ֙ ֵמַעל ה ְמֵהָר֗ ֲאַבְדֶּת֣ם ַוֽ ֶאת־ְיבּוָלּ֑ה

ְלאֹות֙ ֹאָת֤ם ם ּוְקַׁשְרֶּת֨ ֶכ֑ם ְוַעל־ַנְפֿׁשְ ְלַבְבֶכ֖ם ַעל ֶּלה ֵא֔ י ֶאת־ְּדָבַר֣ ְוַׂשְמֶּתם֙

ְלַדֵּב֣ר ֶאת־ְּבֵניֶכ֖ם ֹאָת֛ם ם ְוִלַּמְדֶּת֥ ם׃ יֵניֶכֽ ֵעֽ ין ֵּב֥ ת ְלֽטֹוָטֹפ֖ ְוָה֥יּו ם ַעל־ֶיְדֶכ֔

ּוְכַתְבָּת֛ם ׃ ּוְבקּוֶמֽ ֖ ּֽוְבָׁשְכּֿבְ ֶר ַבֶּד֔ ֣ ּוְבֶלְכּֿתְ ֙ ְּבֵביֶת֨ ֤ ְּבִׁשְבּֿתְ ָּב֑ם

ַע֚ל ם ְבֵניֶכ֔ ִויֵמ֣י ְיֵמיֶכם֙ ִיְרּ֤בּו ַען ְלַמ֨ ׃ י ּוִבְׁשָעֶרֽ ֵּביֶת֖ ַעל־ְמזּו֥זֹות

ֶרץ׃ ַעל־ָהָאֽ ִים ַהָּׁשַמ֖ י ִּכיֵמ֥ ָלֶה֑ם ָלֵת֣ת ֵתיֶכ֖ם ֲאֹבֽ ַלֽ ֛ ְיָי ִנְׁשַּב֧ע ר ֲאֶׁש֨ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ

ְוָעׂ֨שּו ם ֲאֵלֶה֔ ַמְרָּת֣ ְוָאֽ ֙ ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵנ֤י ר ַּדֵּב֞ ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ֹ֥אֶמר טוַוּי במדבר

יל ְּפִת֥ ַהָּכָנ֖ ף ת ַעל־ִציִצ֥ ֛נּו ְ ְוָנֽ ֹרָת֑ם ְלֹדֽ ם ִבְגֵדיֶה֖ י ַעל־ַּכְנֵפ֥ ת ִציִצ֛ ם ָלֶה֥

ְיָי֔ ת ֣ ֶאת־ָּכל־ִמְצ ּוְזַכְרֶּתם֙ ֹא֗תֹו ּוְרִאיֶת֣ם ְלִציִצת֒ ָלֶכ֘ם ְוָהָי֣ה ֶלת׃ ְּתֵכֽ

ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ ם יֵניֶכ֔ ֵעֽ י ֲחֵר֣ ְוַאֽ ְלַבְבֶכם֙ י ֲחֵר֤ ַאֽ א־ָת֜תּורּו ֹֽ֨ ְול ֹאָת֑ם ם ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ

ים ְקֹדִׁש֖ ם ְהִייֶת֥ ִוֽ ָת֑י ָּכל־ִמְצ ֶאת ם ַוֲֽעִׂשיֶת֖ ֔רּו ִּתְזּֿכְ ְלַמַ֣ען ם׃ ֲחֵריֶהֽ ַאֽ ֹזִנ֖ים

ְה֥יֹות ִלֽ ִים ִמְצַר֔ ֵמֶאֶ֣רץ ֶאְתֶכם֙ הֹוֵצ֤אִתי ר ֲאֶׁש֨ ם ֵהיֶכ֗ ֽ ֱא ֣ ְיָי י ֲאִנ֞ ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֵלא

ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֱא ֥ ְיָי י ֲאִנ֖ ִהים ֱא ֵלֽ ָלֶכ֖ם

רם: בקול ”אמת” אומר הש”ץ

ַוֲאַנְֽחנּו זּוָלתֹו ְוֵאין ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי הּוא ִּכי ינּו ָעֵלֽ ְוַקָּים זֹאת ָּכל ֶוֱאמּוָנה ֱאֶמת

ֶהָעִריִצים: ָּכל ִמַּכף נּו ַהּגֹוֲאֵלֽ נּו ַמְלֵּכֽ ְמָלִכים ִמַּיד נּו ַהּפֹוֵדֽ ַעּמֹו: ִיְׂשָרֵאל

ָהֹעֶׂש֣ה נּו: ַנְפֵׁשֽ ֵבי אֹוֿיְ ְלָכל ְּגמּול ַׁשֵּלם ְוַהֿמְ נּו ִמָּצֵרֽ נּו ָלֽ ַהִּנְפָרע טָהֵאל איוב

ַחִּי֑ים ַּבֽ נּו ַנְ֭פֵׁשֽ ַהָּׂש֣ם ר׃ ִמְסָּפֽ ין ַעד־ֵא֥ ְוִנְפָל֗אֹות ֵחֶ֑קר ַעד־ֵא֣ין סוְגֹ֭דלֹות תהלים

ַעל ַקְרֵנֽנּו ַוָּיֽ ֶרם ינּו אֹוְיֵבֽ ָּבמֹות ַעל נּו ַהַּמְדִריֵכֽ נּו׃ ַרְגֵלֽ ַלּ֣מֹוט ן א־ָנַת֖ ֹֽ ְול

ְּבַאְדַמת ּומֹוְֿפִתים אֹוֹתת ְּבַפְרֹעה ּוְנָקָמה ִנִּסים נּו ָּלֽ ֶׂשה ָהֹעֽ ינּו: ֵאֽ ׂשֿנְ ָּכל
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ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ֶאת ַוּיֹוֵצא ִים ִמְצָרֽ ְּבכֹוֵרי ָּכל ְבֶעְבָרתֹו ַהַּמֶּכה ָחם: ְּבֵני

ֵפיֶהם ְ רֹו ֶאת סּוף ַים ִּגְזֵרי ֵּבין ָּבָניו ַהַּמֲעִביר עֹוָלם: ְלֵחירּות ִמּתֹוָכם

ִלְׁשמֹו: ְוהֹודּו חּו ִׁשּֿבְ ְּגבּוָרתֹו ָבָניו ְוָראּו ִטַּבע: ִּבְתהֹומֹות ֵאיֶהם ׂשֹוֿנְ ְוֶאת

ִׁשיָרה ָענּו ְל ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ֹמֶׁשה ַעֵליֶהם: לּו ִקּֿבְ ְּבָרצֹון ּוַמְלכּותֹו =

ֻכָּלם: רּו ְוָאֿמְ ַרָּבה ְּבִׂשְמָחה

ֵׂשה ֹע֥ ת ֖ ְתִה א נֹוָר֥ ֶדׁש ַּבֹּק֑ ֶנְאָּד֣ר ָכה ָּכֹמ֖ י ִמ֥ ְיָי֔ ֵאִלם֙ ָּבֽ ָכה י־ָכֹמ֤ ִמֽ קהל: טו שמות

ֶלא׃ ֶפֽ

רּו׃ ְוָאֿמְ ָענּו ֵאִלי֙ ֶז֤ה מֶׁשה ִלְפֵני ָים ַע ּבֹוֵקֽ ָבֶנֽי ָראּו ַמְלכּוְת ש”ץ:

ד׃ ָוֶעֽ ְלֹעָל֥ם ֖ ִיְמ ֥ ְיָי קהל: טו שמות

ָּגַאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּנּו׃ ִמֶּמֽ ָחָז֥ק ִמַּי֖ד ּוְגָא֕לֹו ב ת־ַיֲֽעֹק֑ ֶאֽ ֖ ְיָי ה י־ָפָד֥ ִּכֽ ְוֶנֱאַמר: לא ירמיה

ִיְׂשָרֵאל:

ינּו ָעֵלֽ ּוְפרֹוׂש ְלַחִּיים נּו ַמְלֵּכֽ נּו ְוַהֲעִמיֵדֽ ְלָׁשלֹום ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ַהְׁשִּכיֵבֽ

ְוָהֵגן : ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ָפֶנֽי ִמּֿלְ טֹוָבה ְּבֵעָצה ֵנֽנּו ְוַתּֿקְ ְׁשלֹוֶמֽ ֻסַּכת

ָפֵנֽינּו ִמֿלְ ָׂשָטן ְוָהֵסר ְוָיגֹון ְוָרָעב ֶרב ְוֶחֽ ֶבר ֶּדֽ אֹוֵיב ינּו ֵמָעֵלֽ ְוָהֵסר נּו ַּבֲעֵדֽ

ֵאל ִּכי ָּתה ַאֽ נּו ּוַמִּציֵלֽ נּו ֵרֽ ׁשֹוֿמְ ֵאל ִּכי נּו ַּתְסִּתיֵרֽ י ְּכָנֶפֽ ּוְבֵצל נּו ּוֵמַאֲחֵרֽ

ֵמַעָּתה ּוְלָׁשלֹום ְלַחִּיים נּו ּובֹוֵאֽ נּו ֵצאֵתֽ ּוְׁשמֹור = ָּתה: ַאֽ ְוַרחּום ַחּנּון ֶל ֶמֽ

ָלַעד: ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ׁשֹוֵמר ְיָי ַאָּתה ָּברּו עֹוָלם: ְוַעד

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ִם ְיֽ֝רּוָׁשָלֽ֗ ֵכ֤ן ֹׁש֘ ִמִּצּ֗יֹון ְיָי֨ ֤רּו ָּב֘ ן׃ ְוָאֵמֽ ן ֵמ֥ ָא֘ ם ְלעֹוָל֗ ְיָי֥ ָּב֖רּו פט תהלים
קלה תהלים

ְּכבֹו֗דֹו ם ֵׁש֥ ֤רּו ּוָב֘ ְלַבּֽדֹו׃ ִנְפָל֣אֹות ה ֹעֵׂש֖ ִיְׂשָרֵא֑ל ֵה֣י ֱא ִהים ֱא֭ ֣ ְיָי ָּב֤רּו עב תהלים

ְלעֹוָל֑ם ֣ ְיָי ְכ֣בֹוד י ְיִה֤ ן׃ ְוָאֵמֽ ן ֵמ֥ ָא֘ ֶרץ ֶאת־ָּכל־ָהָא֗ ְכ֭בֹודֹו ְוִיָּמֵל֣א ְל֫עֹוָל֥ם קד תהלים

֙ ְיָי ׁש א־ִיֹּט֤ ֹֽ ל י ִּכ֠ ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ יו׃ ֲעָׂשֽ ְּבַמֽ ֣ ְיָי ח ִיְׂשַמ֖ קיג תהלים
יב א’ שמואל

ַוַּיְרא֙ ם׃ ְלָעֽ ֖לֹו ֶאְתֶכ֛ם ֲעׂ֥שֹות ַלֽ ְיָי֔ יל הֹוִא֣ ִּכ֚י ַהָּג֑דֹול ְׁש֣מֹו ֲע֖בּור ַּבֽ ֶאת־ַעּ֔מֹו

ים׃ ִהֽ ֱא ָהֽ ֥הּוא ְיָי֖ ים ִה֔ ֱא ָהֽ ֣הּוא ֙ ְיָי ֔רּו ֹ֣אֿמְ ַוּי ַעל־ְּפֵניֶה֑ם ֖לּו ַוִּיּֿפְ ם ָּכל־ָהָע֔ יח א’ מלכים

ד׃ ֶאָחֽ ּוְׁש֥מֹו ד ֶאָח֖ ֛ ְיָי ְהֶי֧ה ִיֽ ַה֗הּוא ַּבּ֣יֹום ַעל־ָּכל־ָהָאֶ֑רץ ֶל ְלֶמ֖ ֛ ְיָי ְוָהָי֧ה יד זכריה
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ֵצנּו֘ ְוַקּֿבְ ינּו ֵה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י נּו ֽהֹוִׁשיֵע֨ ׃ ָלֽ ְלנּו ִיַח֥ ר ֲאֶׁש֗ ַּכֽ֝ ָעֵל֑ינּו ֣ ְיָי ֣ י־ַחְסּֿדְ לגְיִהֽ תהלים
קו תהלים

ֲאֶׁש֥ר ָּכל־ּגֹוִי֤ם ׃ ִּבְתִהָּלֶתֽ ַח ִהְׁשַּתֵּב֗ ְל֝ ָקְדֶׁש֑ ְלֵׁש֣ם ְלֹ֭הדֹות עטִמן־ַהּ֫גֹוִי֥ם תהלים

ְוֹעֵׂש֣ה ַאָּ֭תה י־ָג֣דֹול ִּכֽ ׃ ִלְׁשֶמֽ ֣דּו יַכּֿבְ ִו֖ ֲאֹדָנ֑י ְלָפֶנ֣י ְוִיְׁשַּתֲח֣וּו ָי֤בֹואּו יָת ָעִׂש֗

֗ ְּל ה ֤נֹוֶד֥ ֘ ַמְרִעיֶת אן ֹ֥ ְוצ ֙ ַעּֿמְ ֲאַנְ֤חנּו ַוֽ ׃ ְלַבֶּדֽ ים ִה֣ ֱא ה ַאָּת֖ ִנְפָל֑אֹות

ְיָלה׃ ַּבָּלֽ ְיָי ָּברּו ַּבּיֹום׃ ְיָי ָּברּו ׃ ְּתִהָּלֶתֽ ר ְנַ֝סֵּפ֗ ר ָוֹד֑ ר ְלֹד֥ ְל֫עֹוָל֥ם

ְוַהֵּמִתים׃ ַהַחִּיים ַנְפׁשֹות ְ ְבָי ִּכי נּו׃ ְּבקּוֵמֽ ְיָי ָּברּו נּו׃ ְּבָׁשְכֵבֽ ְיָי ָּברּו

י ֫רּוִח֥ יד ַאְפִק֪ ֘ ֽ ְ ְּבָי יׁש׃ ָּכל־ְּבַׂשר־ִאֽ ְו֗֝רּוַח ָּכל־ָח֑י ֶנֶ֣פׁש ְּבָ֭ידֹו יבֲאֶׁש֣ר איוב
לא תהלים

ְ ַמְלכּו ְוַקֵּים ִׁשְמ ַיֵחד ִים ֶׁשַּבָּׁשַמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ת׃ ֱאֶמֽ ֵא֣ל ְיָי֗ י אֹוִת֥ יָתה ָּפִד֖

ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ינּו ָעֵלֽ ּוְמ ָּתִמיד

ְלִצּיֹון ֶּבֱאֹמר ֶּבֱאֶמת ְ ִּביׁשּוָע נּו ַנְפֵׁשֽ ְוָתֵגל נּו ִלֵּבֽ ְוִיְׂשַמח ֵעיֵנֽינּו ִיְראּו

ֶׁשּֿלְ ַהַּמְלכּות ִּכי = ד׃ ָוֶעֽ ְלֹעָל֥ם ֖ ִיְמ ֥ ְיָי ֘ ָמָל ֣ ְיָי ֶל ֶ֖מֽ ֣ ְיָי : ִי ָהֽ ֱא יָמַל תהלים
צג תהלים
טו שמות ָּברּו ָּתה: ַאֽ ֶאָּלא ֶל ֶמֽ נּו ָלֽ ֵאין ִּכי ְּבָכבֹוד ִּתְמ ַעד ֵמי ּוְלֽעֹוֿלְ ִהיא

ַמֲעָׂשיו: ָּכל ְוַעל ָוֶעד ְלעֹוָלם ינּו ָעֵלֽ ִיְמלֹו ָּתִמיד ִּבְכבֹודֹו ֶל ַהֶּמֽ ְיָי ַאָּתה

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו - ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר ַרָּבא

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ָּלא ְלֵעֽ ׃ הּוא ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

J העמידה תפילת j

׃ ְּתִהָּלֶתֽ יד ַיִּג֥ י ּוִ֝פ֗ ִּתְפָּת֑ח ְׂשָפַת֣י נאֲאֹ֭דָני תהלים

ִיְצָחק ֵהי ֱא ַאְבָרָהם ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֲחָסִדים ּגֹוֵמל ֶעְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל ַיֲעֹקב ֵהי ֵוא

ַען ְלַמֽ ְבֵניֶהם ִלְבֵני גֹוֵאל ּוֵמִביא ָאבֹות ַחְסֵדי ְוזֹוֵכר ַהֹּכל ְוקֹוֵנה טֹוִבים

ְּבַאֲהָבה: ְׁשמֹו

ְלַמַעְנ ַהַחִּיים ְּבֵסֶפר נּו ְוָכְתֵבֽ ַּבַחִּיים ָחֵפץ ֶל ֶמֽ ְלַחִּיים נּו ָזְכֵרֽ בעשי”ת:

ַחִּיים: ִהים ֱא
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ַאְבָרָהם: ָמֵגן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוָמֵגן: יַע ּומֹוִׁשֽ עֹוֵזר ֶל ֶמֽ

יַע: ְלהֹוִׁשֽ ַרב ַאָּתה ֵמִתים ְמַחֵּיה ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ִּגּבֹור ַאָּתה

אומרים: פסח של א’ יום מוסף עד עצרת שמיני של ממוסף

ַהּגֶׁשם ּומֹוִריד ָהֽרּוַח ַמִּׁשיב

נֹוְֿפִלים סֹוֵמ ַרִּבים ְּבַרֲחִמים ֵמִתים ְמַחֵּיה ֶסד ְּבֶחֽ ַחִּיים ְמַכְלֵּכל

ָכֽמֹו ִמי ָעָפר: ִליֵׁשֵני ֱאמּוָנתֹו ּוְמַקֵּים ֲאסּוִרים ּוַמִּתיר חֹוִלים ְורֹוֵפא

ְיׁשּוָעה: יַח ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ֶל ֶמֽ ָּל ּֽדֹוֶמה ּוִמי ְּגבּורֹות ַעל ַּבֽ

ְּבַרֲחִמים: ְלַחִּיים ְיצּוָריו זֹוֵכר ָהַרֲחִמים ַאב ָכֽמֹו ִמי בעשי”ת:

ַהֵּמִתים: ְמַחֵּיה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֵמִתים: ְלַהֲחיֹות ַאָּתה ְוֶנֱאָמן

ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶּסֽ ְיַהֲללּו יֹום ְּבָכל ּוְקדֹוִׁשים ָקדֹוׁש ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש ַאָּתה

ַהָּקדֹוׁש: ( ֶל ַהֶּמֽ בעשי”ת: *) *ָהֵאל ְיָי

ְלַמַּדע נּו חֹוַנְנָּתֽ ַאָּתה ִּביָנה, ֶלֱאנֹוׁש ּוְמַלֵּמד ַעת ַּדֽ ְלָאָדם חֹוֵנן ַאָּתה

ֵּבין ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ַוַּתְבִּדיֵלֽ   ְרצֹוֶנֽ ֻחֵּקי (ָּבֶהם) ַלֲעׂשֹות נּו ֵדֽ ַלּֿמְ ַוּֿתְ ּתֹוָרֶתֽ

ֶׁשת ְלֵׁשֽ ִביִעי ַהּֿׁשְ יֹום ֵּבין ָלַעִּמים ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ֶׁש ְלֹחֽ אֹור ֵּבין ְלחֹול ֶדׁש ֹקֽ

ְלָׁשלֹום נּו ִלְקָראֵתֽ ַהָּבִאים ַהָּיִמים ינּו ָעֵלֽ ָהֵחל נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ ַהַּמֲעֶׂשה: ְיֵמי

ֵמִאּֿתְ ְוָחֵּנֽנּו : ְּבִיְרָאֶתֽ ּוְמֻדָּבִקים ָעֹון ִמָּכל ּוְמֻנִּקים ֵחְטא ִמָּכל ֲחׂשּוִכים

ַעת: ַהָּדֽ חֹוֵנן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְוַהְׂשֵּכל: ֵּדָעה ִּביָנה

ִבְתׁשּוָבה נּו ְוַהֲחִזיֵרֽ ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ נּו ֵבֽ ְוָקֿרְ ְלתֹוָרֶתֽ ינּו ָאִבֽ נּו ֲהִׁשיֵבֽ

ִּבְתׁשּוָבה: ָהרֹוֶצה ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ְלָפֶנֽי ְׁשֵלָמה

ַח ְוסֹוֵלֽ מֹוֵחל ִּכי ְענּו ָפָׁשֽ ִּכי נּו ַמְלֵּכֽ נּו ָלֽ ְמַחל אנּו ָחָטֽ ִּכי ינּו ָאִבֽ נּו ָלֽ ְסַלח

ִלְסֽלֹוַח: ַהַּמְרֶּבה ַחּנּון ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָּתה: ַאֽ

ָּתה: ַאֽ ָחָזק גֹוֵאל ִּכי ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ ְמֵהָרה נּו ּוְגָאֵלֽ נּו ִריֵבֽ ְוִריָבה ְבָעְנֵיֽנּו ְרֵאה

ִיְׂשָרֵאל: ּגֹוֵאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו
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ְרפּוָאה ְוַהֲעֵלה ָּתה ַאֽ נּו ְתִהָּלֵתֽ ִּכי ָעה ְוִנָּוֵׁשֽ נּו הֹוִׁשיֵעֽ ְוֵנָרֵפא ְיָי נּו ְרָפֵאֽ

ָּברּו ָּתה: ַאֽ ְוַרֲחָמן ֶנֱאָמן רֹוֵפא ֶל ֶמֽ ֵאל ִּכי 22 ינּו ַמּכֹוֵתֽ ְלָכל ְׁשֵלָמה

ִיְׂשָרֵאל: ַעּמֹו חֹוֵלי רֹוֵפא ְיָי ַאָּתה

ְלטֹוָבה ְתבּוָאָתּה ִמיֵני ָּכל ְוֶאת ַהּזֹאת ַהָּׁשָנה ֶאת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ינּו ָעֵלֽ ָּבֵר

ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ְּבָרָכה) בקיץ: ) ִלְבָרָכה) ּוָמָטר ַטל בחורף: )23 ְוֵתן

ְמָבֵר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ַהּטֹובֹות: ַּכָּׁשִנים נּו ֵתֽ ְׁשנ ּוָבֵר ִמּטּוֶבֽ נּו ֵעֽ ְוַׂשּֿבְ

ַהָּׁשִנים:

ַיַֽחד נּו ֵצֽ ְוַקּֿבְ ינּו ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְלַקֵּבץ ֵנס ְוָׂשא נּו ְלֵחרּוֵתֽ ָּגדֹול ְּבׁשֹוָפר ְּתַקע

ִיְׂשָרֵאל: ַעּמֹו ִנְדֵחי ְמַקֵּבץ, ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֶרץ: ָהָאֽ ַּכְנפֹות ֵמַאְרַּבע

ַוֲאָנָחה ָיגֹון ּנּו ִמֶּמֽ ְוָהֵסר ִחָּלה ְּכַבּֿתְ ינּו ְויֹוֲעֵצֽ ְּכָבִראׁשֹוָנה ינּו ׁשֹוְֿפֵטֽ יָבה ָהִׁשֽ

ָּברּו ַּבִּמְׁשָּפט: נּו ֵקֽ ְוַצּֿדְ ּוְבַרֲחִמים ֶסד ְּבֶחֽ ְלַבּֿדְ ְיָי ַאָּתה ינּו ָעֵלֽ ּוְמלֹו

ַהִּמְׁשָּפט): ֶל ַהֶּמֽ בעשי”ת: *) ּוִמְׁשָּפט ְצָדָקה אֹוֵהב ֶל *ֶמֽ ְיָי ַאָּתה

ַעּֿמְ ֵבי אֹוֿיְ ְוָכל דּו יֹאֵבֽ ַגע ְּכֶרֽ ָהִּמיִנים ְוָכל ִתְקָוה ְּתִהי ַאל ַלְמֻׁשָּמִדים

יַע ְוַתְכִנֽ ּוְתַמֵּגר ּוְתַׁשֵּבר ְתַעֵּקר ְמֵהָרה ָזדֹון ּוַמְלכּות תּו ִיָּכֵרֽ ְמֵהָרה

ֵזִדים׃ יַע ּוַמְכִנֽ ִבים ֹאֿיְ ׁשֹוֵבר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ינּו: ְבָיֵמֽ ִּבְמֵהָרה

ְּפֵליַטת ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ִזְקֵני ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ַהַּצִּדיִקים ַעל

טֹוב ָׂשָכר ְוֵתן ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי י ַרֲחֶמֽ ֶיֱהמּו ינּו ְוָעֵלֽ ֶדק ַהֶּצֽ ֵּגֵרי ְוַעל סֹוְֿפֵריֶהם

ִּכי ֵנבֹוׁש לֹא ּוְלעֹוָלם ִעָּמֶהם נּו ֶחְלֵקֽ ְוִׂשים ֶּבֱאֶמת ְּבִׁשְמ ִחים ַהּבֹוֿטְ ְלֹכל

ַלַּצִּדיִקים: ּוִמְבָטח ִמְׁשָען ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְחנּו: ָּבָטֽ ְב

ליחיד: תפילה 22

ַהּנֶפׁש ְרפּוַאת ִים ַהָּׁשַמֽ ִמן ְׁשֵלָמה ְרפּוָאה ְמֵהָרה ֶׁשִּתְׁשַלח ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ִויִהי

ִיְׂשָרֵאל: חֹוֵלי ְׁשָאר ְּבתֹו ( פב”פ ) ְלחֹוֶלה ַהּגּוף ּוְרפּוַאת

אומרים בחו”ל לפסח. א’ יום מוסף עד מרחשבן מז’ לברכה” ומטר ”טל אומרים ישראל בארץ 23

לפסח. א’ יום עד מעוברת) שנה (דצמבר-5 דדצמבר-4 מערבית
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ּוְבֵנה ְרָּת ִּדַּבֽ ַּכֲאֶׁשר ְּבתֹוָכּה ְוִתְׁשּכֹון ָּתׁשּוב ְּבַרֲחִמים ִעיֿרְ ִם ְוִלירּוָׁשַלֽ

ָּברּו ָּתִכין: ְלתֹוָכּה ְמֵהָרה ָדִוד ְוִכֵּסא עֹוָלם ִּבְנַין ינּו ְּבָיֵמֽ ְּבָקרֹוב אֹוָתּה

ִם: ְירּוָׁשָלֽ ּבֹוֵנה ְיָי ַאָּתה

ִּכי ִּביׁשּוָעֶתֽ ָּתרּום ְוַקְרנֹו יַח ַתְצִמֽ ְמֵהָרה ַעְבּֿדְ ָּדִוד ַמח ֶצֽ ֶאת

ְיׁשּוָעה: ֶרן ֶקֽ יַח, ַמְצִמֽ ְיָי ַאָּתה ָּברּו ַהּיֹום: ָּכל ינּו ִקִּוֽ ְ ִליׁשּוָע

ֶאת ּוְבָרצֹון ְּבַרֲחִמים ְוַקֵּבל ינּו ָעֵלֽ ְוַרֵחם חּוס ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו קֹוֵלֽ ְׁשַמע

ֵריָקם נּו ַמְלֵּכֽ ָפֶנֽי ּוִמּֿלְ ָּתה ַאֽ ְוַתֲחנּוִנים ְּתִפּלֹות ׁשֹוֵמַע ֵאל ִּכי נּו ְּתִפָּלֵתֽ

ַאָּתה ָּברּו ְּבַרֲחִמים: ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ְּתִפַּלת ַע ׁשֹוֵמֽ ַאָּתה ִּכי נּו ְּתִׁשיֵבֽ ַאל

ְּתִפָּלה: ַע ׁשֹוֵמֽ ְיָי

ִלְדִביר ָהֲעבֹוָדה ְוָהֵׁשב ּוִבְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְּבַעּֿמְ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְרֵצה

ּוְתִהי ְּבָרצֹון ְתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ְמֵהָרה ּוְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְוִאֵּׁשי : ֵּביֶתֽ

: ַעֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹוַדת ָּתִמיד ְלָרצֹון

המועד: וחול חודש בראש

ְוִיָּזֵכר ְוִיָּפֵקד ְוִיָּׁשַמע ְוֵיָרֶצה ְוֵיָרֶאה ְוַיִּגיַע ְוָיבֹא ַיֲעֶלה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא
ִם ְירּוָׁשַלֽ ְוִזְכרֹון ַעְבֶּדֽ ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ְוִזְכרֹון ינּו ֲאבֹוֵתֽ ְוִזְכרֹון ּוִפְקּדֹוֵנֽנּו ִזְכרֹוֵנֽנּו

ּוְלֵחן ּוְלטֹוָבה ִלְפֵליָטה ְלָפֶני ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ָּכל ְוִזְכרֹון ָקְדֶׁשֽ ִעיר

ְּביֹום ּוְלָׁשלֹום ּוְלַחִּיים ּוְלַרֲחִמים ֶסד ּוְלֶחֽ

ַהֻּסּכֹות ַחג ַהַּמצֹות ַחג ֶדׁש ַהֹחֽ רֹאׁש

ְלַחִּיים בֹו נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִלְבָרָכה בֹו נּו ּוָפְקֵדֽ ְלטֹוָבה ּבֹו ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ּנּו ָזְכֵרֽ ַהֶּזה

ִּכי ֵעיֵנֽינּו י ֵאֶלֽ ִּכי נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ָעֵלֽ ְוַרֵחם ְוָחֵּננּו חּוס ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָעה ּוִבְדַבר

ָּתה: ַאֽ ְוַרחּום ַחּנּון ֶל ֶמֽ ֵאל

ְׁשִכיָנתֹו ַהַּמֲחִזיר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְּבַרֲחִמים: ְלִצּיֹון ְּבׁשּוְֿב ֵעיֵנֽינּו ְוֶתֱחֶזֽיָנה

ְלִצּיֹון:
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ָוֶעד ְלעֹוָלם ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר ְּל נֹוֶדה ָודֹור: ְלדֹור הּוא ַאָּתה נּו ִיְׁשֵעֽ ָמֵגן ַחֵּיֽינּו צּור

ֶׁשְּבָכל י ִנֶּסֽ ְוַעל ָל קּודֹות ַהּֿפְ ינּו ִנְׁשמֹוֵתֽ ְוַעל ְּבָיֶדֽ סּוִרים ַהּֿמְ ַחֵּיֽינּו ַעל

ִים: ְוָצֳהָרֽ ֶקר ָוֹבֽ ֶרב ֶעֽ ֵעת ָכל ֶׁשּֿבְ י ְוטֹובֹוֶתֽ י אֹוֶתֽ ִנְפֿלְ ְוַעל נּו ִעָּמֽ יֹום

ינּו ִקִוֽ ֵמעֹוָלם י ֲחָסֶדֽ ּמּו ַתֽ לֹא ִּכי ַרֵחם ְוַהֿמְ י ַרֲחֶמֽ ָכלּו לֹא ִּכי ַהּטֹוב

: ָל

יָת ֶׁשָעִׂשֽ ַהִּמְלָחמֹות ְוַעל ׁשּועֹות ַהּֿתְ ְוַעל בּורֹות ַהּֿגְ ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהִּנִּסים ַעל
ַהֶּזה: ַמן ַּבּֿזְ ָהֵהם ַּבָּיִמים ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ

ֹּכֵהן יֹוָחָנן ֶּבן ַמִּתְתָיֽהּו ִּביֵמי בחנוכה:

ָיָון ַמְלכּות ָדה ְּכֶׁשָעֿמְ ּוָבָניו ַחְׁשֹמַני ָּגדֹול

ּתֹוָרֶתֽ ְלַהְׁשִּכיָחם ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ַעל ָׁשָעה ָהֿרְ

י ְּבַרֲחֶמֽ ְוַאָּתה : ְרצֹוֶנֽ  ֵמֻחֵּקי ּוְלַהֲעִביָרם

ֶאת ְבָּת ַרֽ ָצָרָתם ְּבֵעת ָלֶהם ְדָּת ָעַמֽ ָהַרִּבים

ִנְקָמָתם: ֶאת ְמָּת ָנַקֽ ִּדיָנם ֶאת ְנָּת ַּדֽ ִריָבם

ְּבַיד ְוַרִּבים ַחָּלִׁשים ְּבַיד ִּגּבֹוִרים ְרָּת ָמַסֽ

ְּבַיד ּוְרָׁשִעים ְטהֹוִרים ְּבַיד ּוְטֵמִאים ְמַעִּטים

ּוְל : תֹוָרֶתֽ ֵקי עֹוֿסְ ְּבַיד ְוֵזִדים ַצִּדיִקים

ּוְלַעּֿמְ ְּבעֹוָלֶמֽ ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֵׁשם יָת ָעִׂשֽ

ְּכַהּיֹום ּוֻפְרָקן ְגדֹוָלה ְּתׁשּוָעה יָת ָעִׂשֽ ִיְׂשָרֵאל

ּוִפּנּו ֵּביֶתֽ ִלְדִביר ָבֶנֽי אּו ָּבֽ ַּכ ַחר ְוַאֽ ַהֶּזה:

יקּו ְוִהְדִלֽ ִמְקָּדֶׁשֽ ֶאת ְוִטֲהרּו ֵהיָכֶלֽ ֶאת

ְיֵמי ְׁשמֹוַנת ְוָקְֿבעּו ֶׁשֽ ָקּֿדְ ְּבַחְצרֹות ֵנרֹות

ַהָּגדֹול: ְלִׁשְמ ְלַהֵּלל ְלהֹודֹות ּלּו ֵאֽ ֲחֻנָּכה

ָמְרֳּדַכי ִּביֵמי בפורים:

ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן ְוִֶאְסֵּתר

ָהָמן ֲעֵליֶהם ְּכֶׁשָעַמד

ג) (אסתר ִּבֵּקׁש ָהָרָׁשע

ּוְלַאֵּב֣ד ג ֲהֹר֣ ַלֽ יד ְלַהְׁשִמ֡

ַער ִמַּנ֨ הּוִדים ּֿיְ ֶאת־ָּכל־ַה֠

ְּב֣יֹום ְוָנִׁשים֙ ַט֤ף ן ְוַעד־ָזֵק֨

ֶדׁש ְלֹח֥ ָעָׂש֛ר ה ִּבְׁשלֹוָׁש֥ ד ֶאָח֔

ֶדׁש הּוא־ֹח֣ ר ְׁשֵנים־ָעָׂש֖

ְוַאָּתה ָלֽבֹוז׃ ּוְׁשָלָל֖ם ֲאָד֑ר

ְרָּת ֵהַפֽ ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ

ֶאת ְוִקְלַקְלָּת ֲעָצתֹו ֶאת

ְּגמּולֹו ַוֲהֵׁשֽבֹוָת ַמֲחַׁשְבּתֹו

ְוֶאת אֹותֹו ְוָתלּו ְּברֹאׁשֹו

ָהֵעץ: ַעל ָּבָניו

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָּתִמיד נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ְוִיְתרֹוַמם ִיְתָּבַר ֻּכָּלם ְוַעל

: ְבִריֶתֽ ְּבֵני טֹוִבים ְלַחִּיים ּוְכתֹוב בעשי”ת:
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נּו ְוֶעְזָרֵתֽ נּו ְיׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל ֶּבֱאֶמת ִׁשְמ ֶאת ִויַהֲללּו ָלה ֶּסֽ יֹוֽדּו ַהַחִּיים ְוָכל

ְלהֹודֹות: ָנֶאה ּוְל ִׁשְמ ַהּטֹוב ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶסֽ

ְלָכל ָאדֹון ֶל ֶמֽ הּוא ַאָּתה ִּכי ְלעֹוָלם ָּתִׂשים ַעּֿמְ ִיְׂשָרֵאל ַעל ָרב ָׁשלֹום

ָׁשָעה ּוְבָכל ֵעת ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ֶאת ְלָבֵר ְּבֵעיֶנֽי ְוטֹוב ַהָּׁשלֹום:

: ִּבְׁשלֹוֶמֽ

טֹוָבה ּוַפְרָנָסה ְוָׁשלֹום ְּבָרָכה ַחִּיים ֶפר ְּבֵסֽ בעשי”ת:

ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ְוָכל נּו ָאֽ ְלָפֶנֽי ְוִנָּכֵתב ִנָּזֵכר

ַהָּׁשלֹום: עֹוֵׂשה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוְלָׁשלֹום: ְלַחִּיים

ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַעּמֹו ֶאת ָבֵר ַהֿמְ

ַּבָּׁשלֹום: ִיְׂשָרֵאל

ִתּדֹום ַנְפִׁשי ַלי ְוִלְמַקֿלְ ִמְרָמה ִמַּדֵּבר ּוְׂשָפַתי ֵמָרע ְלׁשֹוִני ְנֹצר ַהי ֱא

ִּתְרּדֹוף י ּוְבִמְצֹוֶתֽ ְּבתֹוָרֶתֽ ִלִּבי ְּפַתח ִּתְהֶיה: ַלֹּכל ֶּכָעָפר ְוַנְפִׁשי

ַמֲחַׁשְבָתם: ְוַקְלֵקל ֲעָצָתם ָהֵפר ְמֵהָרה ָרָעה ָעַלי ַהחֹוְׁשִבים ְוֹכל ַנְפִׁשי:

ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְיִמיֶנֽ  ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה

ְלָר֨צֹון ְה֥יּו ִיֽ  ִני׃ ֲעֵנֽ ַוֽ ֣ יֿנְ ְיִמֽ יָעה ֽהֹוִׁש֖ ְיִדיֶד֑י ֥צּון ֿלְ ֵיָחֽ ְלַ֭מַען : ּתֹוָרֶתֽ ס תהלים
יט תהלים

הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה י׃ ֲאִלֽ ְוֹגֽ י צּוִר֥ ָי֗ ְי֜ ְלָפֶנ֑י י ִלִּב֣ ְוֶהְג֣יֹון י ִאְמֵרי־ִפ֡

ָאֵמן: ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה

ִּבְמֵהָרה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשִיָּבֶנה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוִא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ּוְכָׁשִנים עֹוָלם ִּכיֵמי ְּבִיְרָאה ַנֲעָבְד ְוָׁשם : ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן ינּו ְבָיֵמֽ

ִנּֽיֹות׃ ַקְדֹמֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ם עֹוָל֔ ִּכיֵמ֣י ִוירּוָׁשָלִ֑ם ה ְיהּוָד֖ ת ִמְנַח֥ ְיָי֔ ַלֽ ָבה֙ ֿרְ ְוָעֽ ַקְדֹמִנּיֹות: ג מלאכי
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שבת: במוצאי העמידה אחרי הללו תהלים אומרים יש

ְיָסָדּ֑ה ים ַעל־ַיִּמ֣ ִּכי־֖הּוא ּה׃ ָבֽ ֵבי ְו֣יֿׁשְ ל ֵב֗ ֵּת֝ ּוְמלֹוָאּ֑ה ָהָאֶ֣רץ ַלְ֭יָי ְז֥מֹור ִמ֫ ְלָדִו֗ד כד תהלים

ִים ַכַּפ֗ י ְנִק֥ ָקְדֽׁשֹו׃ ִּבְמ֥קֹום י־ָי֗֝קּום ּוִמ֥ ֑ ְיָי ְּבַה֣ר ַ֖יֲֽעֶלה י ִמ֥ ְיֽכֹונֲֶנָֽה׃ ְוַעל־ְנָ֝ה֗רֹות

֑ ְיָי ֵמֵא֣ת ְבָ֭רָכה ִיָּׂש֣א ה׃ ְלִמְרָמֽ ִנְׁשַּב֣ע א ֹ֖ ְול י ַנְפִׁש֑ ַלָּׁשְ֣וא א־ָנָׂש֣א ֹֽ ל ֲאֶׁש֤ר ב ָב֥ ֵל֫ ּוַב֪ר

ים ְׁשָעִר֨ ְׂש֤אּו ָלה׃ ֶסֽ ב ַיֲֽעֹק֣ ָפֶנ֖י י ְמַבְקֵׁש֥֨ ָׁש֑ו ֹּדֿרְ ּ֣דֹור ֶז֭ה ִיְׁשֽעֹו׃ י ֵה֥ ֱא ֵמֽ ה ּוְ֝צָדָק֗

ִעּ֣זּוז ָי ְי֖ ֥בֹוד ַהָּכ֫ ֶמֶ֤ל ֶז֘ה י ִמ֥ ַהָּכֽבֹוד׃ ֶמֶ֣ל ְוָ֝י֗בֹוא עֹוָל֑ם ִּפְתֵח֣י ְוִ֭הָּנְֽׂשאּו ם אֵׁשיֶכ֗ ָרֽ
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ֶמֶ֣ל א ֹ֗ ְוָ֝יב עֹוָל֑ם ִּפְתֵח֣י ּוְׂ֭שאּו ם אֵׁשיֶכ֗ ָרֽ ְׁשָעִרים ְׂש֤אּו ה׃ ִמְלָחָמֽ ִּגּ֥בֹור ָי֗ ְי֜ ְוִגּ֑בֹור

ָלה׃ ֶסֽ ַהָּכ֣בֹוד ֶל ֶמ֖ ֤הּוא ְצָב֑אֹות ְיָי֥ ֥בֹוד ַהָּכ֫ ֶמֶ֪ל ֶז֘ה ֣הּוא י ִמ֤ ַהָּכֽבֹוד׃

ְּבָכל־ָהָאֶ֑רץ ִׁשְ֭מ יר ה־ַאִּד֣ ָמֽ ינּו ֲאֹדֵנ֗ ֤ ְיָי ד׃ ְלָדִוֽ ר ִמְז֥מ ית ל־ַהִּגִּת֗ ַעֽ ַח חַלְמַנֵּצ֥ תהלים

ֶר֑י ֿרְ צ ַען ְלַמ֥ ז ֹע֥ ִיַּסְ֪דָּת֫ ִקים֮ ֹיֿנְ ְוֽ ים ִל֨ ֿלְ ֽע י ִמִּפ֤ ִים׃ ַעל־ַהָּׁשָמֽ ֗ ְ ֝ה ְּתָנ֥ה ר ֲאֶׁש֥

ֲאֶׁש֣ר ים ָכִב֗ ְו֝כ ַח ָיֵר֥ ֹעֶת֑י ֶאְצּֿבְ ַמֲעֵׂש֣י ָׁשֶ֭מי י־ֶאְרֶא֣ה ִּכֽ ם׃ ּוִמְתַנֵּקֽ ב ֵי֗ ֝א ית ְלַהְׁשִּב֥

ים ִה֑ ֵמֱא ְּמַ֭עט ֵר֣הּו ַוְּתַחּֿסְ ּנּו׃ ֶדֽ ִתְפֿקְ י ִּכ֣ ם ָד֗ ּוֶבן־ָא֝ ֶרּ֑נּו י־ִתְזּֿכְ ִּכֽ ׁש ה־ֱא֥נ ָמֽ ָנֽ ְנָּתה׃ ּכ

ֹצֶנ֣ה יו׃ ַחת־ַרְגָלֽ ַתֽ ַׁשָּ֣תה ל ֹּכ֝ י ָיֶד֑ ְּבַמֲעֵׂש֣י ַּתְ֭מִׁשיֵלהּו הּו׃ ֵרֽ ְּתַעּֿטְ ְוָהָד֣ר ד ְוָכ֖ב

֥ ְיָי ים׃ ַיִּמֽ ת ָאְר֥ח ר ֵב֗ ֹע֝ ַהָּי֑ם ּוְדֵג֣י ָׁשַ֭מִים ר ִצּ֣פ י׃ ָׂשָדֽ ת ַּבֲה֥מ ם ְוַ֝ג֗ ֻּכָּל֑ם ים ַוֲאָלִפ֣

ֶרץ׃ ְּבָכל־ָהָאֽ ֗ ְמ ִׁש֝ יר ה־ַאִּד֥ ָמֽ ֲאֹדֵנ֑ינּו

ְּכ֣בֹוד ַלְ֭יָי ָה֣בּו ז׃ ָוֹעֽ ָּכ֥בֹוד ְיָי֗ ַלֽ֝ ָה֥בּו ֵאִל֑ים ְּבֵנ֣י ַלְ֭יָי ָה֣בּו ִו֥ד ְלָד֫ כטִמְז֗מֹור תהלים

ָי֗ ְי֜ ִהְרִע֑ים ל־ַהָּכ֥בֹוד ֵאֽ ִים ָּמ֥ ַעל־ַה֫ ְיָי֗ ֥קֹול ֶדׁש׃ ְּבַהְדַרת־ֹקֽ ְיָי֗ ַלֽ֝ ֲח֥וּו ִהְׁשַּתֽ ְׁש֑מֹו

ָי֗ ְי֜ ר ַוְיַׁשֵּב֥ ֲאָרִז֑ים ֹׁשֵב֣ר ָי֥ ְי֖ ֣קֹול ָהָדר׃ ֶּבֽ ָי֗ ְי֜ ֥קֹול ַח ַּבֹּכ֑ ֥ ֽקֹול־ְיָי ים׃ ַרִּבֽ ִים ַעל־ַמ֥

ֽקֹול־ְיָי֥ ים׃ ֶבן־ְרֵאִמֽ ְּכ֣מֹו ְוִׂ֝שְר֗יֹון ְלָב֥נֹון ְּכמֹו־ֵעֶ֑גל ם ַוַּיְרִקיֵד֥ ָבֽנֹון׃ ַהּֿלְ ֶאת־ַאְרֵז֥י

ְיחֹוֵל֣ל ֙ ְיָי ֣קֹול ׁש׃ ָקֵדֽ ִמְדַּב֣ר ָי֗ ְי֜ יל ָיִח֥ ִמְדָּב֑ר יל ָיִח֣ ֥ ָי ְי֖ ֣קֹול ׁש׃ ֵאֽ ֲה֥בֹות ַלֽ ב ֵצ֗ ֹח֝

ֶמֶ֣ל ָי֗ ְי֜ ַוֵּיֶׁ֥שב ָיָׁש֑ב ַלַּמּ֣בּול ָי ְי֖ ָּכֽבֹוד׃ ר ֹאֵמ֥ ּ֗לֹו ֻּכ֝ יָכ֑לֹו ּוְבֵהֽ ֥רֹות ְיָע֫ ַוֶּיֱֽחׂ֪שף ַאָּילֹו֘ת

ַבָּׁשֽלֹום׃ ֶאת־ַעּ֣מֹו ְיָבֵר֖ ְיָי֓ ִיֵּת֑ן ְלַעּ֣מֹו ז ֹע֖ ְיָי֗ ם׃ ְלעֹוָלֽ

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו - ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר ַרָּבא

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ָּלא ְלֵעֽ ׃ הּוא ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

הבא. בשבוע חל טוב יום כאשר נעם’ ’ויהי אומרים אין

ינּו ָיֵ֝ד֗ ה ֲעֵׂש֥ ּוַמֽ ָעֵל֑ינּו ּֽכֹונֲָנ֣ה ָיֵ֭דינּו ֲעֵׂש֣ה ּוַמֽ ֵל֥ינּו ָע֫ ינּו ֵה֗ ֱא ֲאֹדָנ֥י ַעם נֹ֨ י צִויִה֤ תהלים

ּֽכֹונֲֵנֽהּו׃

י ַה֗ ֱא֝ י ּוְמֽצּוָדִת֑ י ַמְחִס֣ ַלְ֭יָי ר ֹאַמ֗ ִיְתלֹוָנֽ ן׃ י ַּד֗ ַׁש֝ ל ְּבֵצ֥ ֶעְל֑יֹון ְּבֵסֶ֣תר צאיֵׁ֭שב תהלים

ָל֗ ָיֶ֣ס ְּבֶאְבָר֨תֹו ַהּֽוֹות׃ ֶבר ִמֶּד֥ ָי֗֝קּוׁש ח ִמַּפ֥ יֿלְ ַיִּ֭צֽ ֣הּוא י ִּכ֤ ֶאְבַטח־ּֽבֹו׃

ץ ֵח֗ ֵמ֝ ָלְ֑יָלה ִמַּפַ֣חד א־ִת֭יָרא ֹֽ ל ֲאִמּֽתֹו׃ ֵחָר֣ה ְוֹסֽ ִצָּנ֖ה ֶּתְחֶס֑ה ְּכָנָפ֣יו ְוַתַ֣חת

֙ ִמִּצּֿדְ ל ִיֹּפ֤ ִים׃ ֳהָרֽ ָצֽ ָיׁ֥שּוד ֶטב ֶּק֗ ִמ֝ ֑ ַיֲֽה ֶפל ָּבֹא֣ ֶבר ִמֶּ֭דֽ ם׃ יֹוָמֽ ָי֥עּוף
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ְרָׁשִע֣ים ת ְוִׁשֻּלַמ֖ יט ַתִּב֑ ְּבֵעיֶנ֣י ק ַר֭ ִיָּגֽׁש׃ א ֹ֣ ל י ֶל֗ ֵא֝  ֑ יִמיֶנ ִמֽ ה ּוְרָבָב֥ ֶלף ֶא֗

ָרָע֑ה ֵאֶל֣י א־ְתֻאֶּנ֣ה ֹֽ ל ׃ ְמעֹוֶנֽ  ַׂשְ֣מָּת ְל֗יֹון ֶע֝ י ַמְחִּס֑ ֣ ְיָי י־ַאָּת֣ה ִּכֽ ה׃ ִּתְרֶאֽ

׃ י ְּבָכל־ְּדָרֶכֽ ֗ ְׁשָמְר ִל֝ ֑ ְיַצֶּוה־ָּל ַמְ֭לָאָכיו י ִּכ֣ ׃ ֳהֶלֽ ְּבָאֽ ב א־ִיְקַר֥ ֹֽ ל ַ֝גע ְוֶנ֗

ס ִּתְרֹמ֖ ִּתְדֹר֑ ָוֶפֶ֣תן ַעל־ַׁשַ֣חל ׃ ַרְגֶלֽ ָּבֶאֶ֣בן ֶּפן־ִּתֹּג֖ף ִיָּׂש֑אּוְנ ִים ַעל־ַּכַּפ֥

ִני ִיְקָרֵא֨ י׃ ְׁשִמֽ ע י־ָיַד֥ ִּכֽ הּו ֵב֗ ּֿגְ ֲאַׂש֝ ֵט֑הּו ֲאַפּֿלְ ַוֽ ָחַׁ֭שק י ִב֣ י ִּכ֤ ין׃ ְוַתִּנֽ יר ְּכִפ֣

ַ֖אְׂשִּביֵע֑הּו ָיִ֭מים ֶר ֹא֣ הּו׃ ֵדֽ ֲאַכּֿבְ ַוֽ הּו ֵצֽ֗ ַחּֿלְ ֲא֝ ְבָצָר֑ה י ֹנִכ֣ ָאֽ ִעּ֣מֹו הּו ֱעֵנ֗ ֶאֽ ְוֽ

י׃ יֽׁשּוָעִתֽ ִּבֽ הּו ְוַ֝אְרֵא֗ ַ֖אְׂשִּביֵע֑הּו ָיִ֭מים ֶר ֹא֣ י׃ יֽׁשּוָעִתֽ ִּבֽ הּו ְוַ֝אְרֵא֗

ר׃ ְוָאַמ֔ ֶאל־ֶזה֙ ֶז֤ה א ְוָקָר֨ ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ְּתִהּ֥לֹות ב יֹ֝וֵׁש֗ ָק֑דֹוׁש ה ְוַאָּת֥ כב תהלים
ו ישעיה

ְּכבֹוֽדֹו׃ ֶרץ ָכל־ָהָא֖ א ֹ֥ ְמל ְצָב֑אֹות ֣ ְיָי ָק֖דֹוׁש ָק֛דֹוׁש ָק֧דֹוׁש

ְׁשִכיְנֵּתּה ֵּבית ִעָּלָאה ְמרֹוָמא ִּבְׁשֵמי ַקִּדיׁש ִרין: ְוָאֿמְ ֵּדין ִמן ֵּדין ִלין ּוְמַקּֿבְ

ְיָי ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ַקִּדיׁש ְּגבּוְרֵּתּה עֹוַבד ַאְרָעא ַעל ַקִּדיׁש

קֹול ַאֲחַרי ָוֶאְׁשַמע ֽרּוַח ִני ַוִּתָּׂשֵאֽ = ְיָקֵרּה: ִזיו ַאְרָעא ָכל ַמְלָיא ְצָבאֹות

קֹוֽמֹו׃ ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי ָּב֥רּו ָּגדֹול: ַעׁש ַרֽ ג יחזקאל

ְּבִרי ִרין: ְוָאֿמְ ִחין ַׁשּֿבְ ִּדֿמְ ַסִּגיא יַע ִזֽ ָקל ַּבְתַרי ּוְׁשָמֵעת רּוָחא ְתִני ּוְנָטַלֽ

ד׃ ָוֶעֽ ְלֹעָל֥ם ֖ ִיְמ ֥ ְיָי ְׁשִכיְנֵּתּה: ֵּבית ֵמֲאַתר ַדָיְי ְיָקָרא טו שמות

֙ ְוִיְׂשָרֵאל ִיְצָח֤ק ם ַאְבָרָה֞ ֵהי ֱא֠ ְיָי֗ ְמָּיא: ָעֿלְ ֵמי ּוְלַעֿלְ ְלָעַלם ַמְלכּוֵתּה ְיָי כט א’ דה”י

ְלָבָב֖ם ְוָהֵכ֥ן ַעֶּמ֑ ְלַב֣ב ֖בֹות ַמְחֿׁשְ ְלֵיֶ֥צר ם ְלעֹוָל֔ ֹ֣את ָׁשְמָרה־ּז ינּו ֲאֹבֵת֔

א ֹ֣ ְול ַאּ֑פֹו ְלָהִׁש֣יב ְוִהְרָּב֣ה ית ְׁשִח֥ ַי֫ א ֹ֪ ְול ָעֹון֘ ר ְיַכֵּפ֥ ַר֨חּום ְו֤הּוא ׃ י ֵאֶלֽ עט תהלים

׃ י ְרֶאֽ ְלָכל־ֹקֽ ֶסד ְוַרב־ֶח֝֗ ְוַסָּל֑ח ֣טֹוב ֲאֹ֭דָני י־ַאָּת֣ה ִּכֽ ָּכל־ֲחָמֽתֹו׃ יר ָיִ֝ע֗ פו תהלים

ְלַאְבָרָה֑ם ֶסד ֶח֖ ב ְלַיֲֽעֹק֔ ֱאֶמת֙ ִּתֵּת֤ן ת׃ ֱאֶמֽ ֥ ְ ְותֹוָרֽ ם ְלעֹוָל֗ ֶדק ֶצ֥ ְ ִצְ֭דָקֽ קיט תהלים
ז מיכה

ֵא֤ל ָה֘ ָל֥נּו ַיֲֽעָמ֫ס ֗יֹום ֤יֹום ֲאֹדָני֘ ָּב֥רּו ֶדם׃ ֶקֽ יֵמי ִמ֥ ינּו ֲאֹבֵת֖ ַלֽ ְעָּת ר־ִנְׁשַּב֥ ֲאֶׁשֽ סח תהלים

ְצָב֑אֹות ְיָי֥ ָלה׃ ֶסֽ ב ַיֲעֹק֣ י ֵה֖ ֱא נּו ִמְׂשָּגב־ָל֝֗ ִעָּמ֑נּו ְצָב֣אֹות ֣ ְיָי ָלה׃ ֶסֽ נּו ְיֽׁשּוָעֵת֬ מו תהלים
פד תהלים

נּו׃ ְבֽיֹום־ָקְרֵאֽ ַיֲֽעֵנ֥נּו ֶל ֶּמ֗ ַה֝ הֹוִׁש֑יָעה ְיָי֥ ׃ ָּבֽ ַח ֹּבֵט֥ ם ָ֝אָד֗ י ַאְׁשֵר֥ ס תהלים

נּו ָלֽ ְוָנַֽתן ַהּתֹוִעים ִמן נּו ְוִהְבִּדיָלֽ ִלְכבֹודֹו נּו ָרָאֽ ֶׁשּֿבְ ינּו ֵהֽ ֱא הּוא ָּברּו

ְוָיֵׂשם ְּבתֹוָרתֹו נּו ִלֵּבֽ ִיְפַּתח הּוא נּו ְּבתֹוֵכֽ ָנַטע עֹוָלם ְוַחֵּיי ֱאֶמת ּתֹוַרת

לֹא ַען ְלַמֽ ָׁשֵלם ְבֵלָבב ּוְלָעְבדֹו ְרצֹונֹו ְוַלֲעׂשֹות ְוִיְרָאתֹו ַאֲהָבתֹו נּו ְּבִלֵּבֽ

ַלֶּבָהָלה: ֵנֵלד ְולֹא ָלִריק ִניַגע
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ָּבעֹוָלם י ֻחֶּקֽ ֶׁשִּנְׁשמֹור ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ּוְלַחֵּיי יַח ַהָּמִׁשֽ ְימֹות ִלְׁשֵני ּוְבָרָכה טֹוָבה ְוִניַרׁש ְוִנְרֶאה ְוִנְחֶיה ְוִנְזֶּכה ַהֶּזה

ָּך׃ אֹוֶדֽ ְלעֹוָל֣ם י ַה֗ ֱא֝ ֥ ְיָי ם ִיֹּד֑ א ֹ֣ ְול ָכ֭בֹוד ֣ ְיַזֶּמְר ְלַמַ֤ען ַהָּבא: לָהעֹוָלם תהלים

ִּכ֚י ֲעֵדי־ַע֑ד ֖ ְיָי ַבֽ ִּבְט֥חּו ִמְבַטֽחֹו׃ ֖ ְיָי ְוָהָי֥ה ֑ ְיָי ַּבֽ ח ִיְבַט֖ ר ֲאֶׁש֥ ֶבר ַהֶּג֔ יזָּב֣רּו ירמיה
כו ישעיה

ֶׁש֣י ֿרְ ֹדֽ א־ָעַזְ֖בָּת ֹֽ ל י ִּכ֤ ְׁשֶמ֑ ֵע֣י ְ ֽיֹו ֭ ְב ֣חּו ְוִיְבֿטְ = ים׃ ֽעֹוָלִמֽ ֖צּור ְיָי֔ טְּבָיּ֣ה תהלים

יר׃ ְוַיְאִּדֽ ה ּתֹוָר֖ יל ַיְגִּד֥ ִצְד֑קֹו ְלַמַ֣ען ץ ָחֵפ֖ ֥ ְיָי מבְיָי׃ ישעיה

205 עמ’ העומר כאן סופרים

258 עמ’ כאן לחנוכה המנורה את מדליקים

B לך ויתן C

ְוִתיֽרׁש׃ ָּדָג֖ ן ב ְוֹר֥ ָהָאֶ֑רץ ּוִמְׁשַמֵּנ֖י ִים ַהָּׁשַמ֔ ֙ ִמַּטל ים ִה֔ ֱא ָהֽ ֙ ֶּתן־ְל כזְוִיֽ בראשית

ְל֖ ֲח֥וּו ְוִיְׁשַּתֽ י ְלַאֶח֔ ְגִביר֙ ֱהֵו֤ה ים ְלֻאִּמ֔ ֙ ְל ֤ ֲחֻו ְוִיְׁשַּתֽ ים ַעִּמ֗ ַיַֽעְב֣דּו

֖ ְוַיְפֿרְ ֔ ְ ֹאֽ ְיָבֵר֣ ֙ ַׁשַּדי ְוֵא֤ל ׃ ָּבֽרּו ֲרֶכ֖י ּֽוְמָבֽ ָא֔רּור ֲרֶר֣י ֹאֽ ִאֶּמ֑ כחְּבֵנ֣י בראשית

֣ ּוְלַזְרֲע ֖ ְל ם ַאְבָרָה֔ ֶאת־ִּבְרַּכ֣ת ֙ ֶּתן־ְל ְוִיֽ ים׃ ַעִּמֽ ל ִלְקַה֥ יָת ְוָהִי֖ ְוַיְרֶּב֑

י ָאִב֜ ל ֵמֵא֨ ם׃ ְלַאְבָרָהֽ ים ִה֖ ֱא ן ֲאֶׁשר־ָנַת֥ י ְמֻגֶר֔ ֶאת־ֶאֶ֣רץ ֙ ְלִרְׁשּֿתְ מטִאָּת֑ בראשית

ָּתַ֑חת ֹרֶבֶ֣צת ְּת֖הֹום ת ִּבְרֹכ֥ ל ֵמָע֔ ִים֙ ָׁשַמ֨ ת ִּבְרֹכ֤ ָּך יָבֲ֣רֶכ֔ ִוֽ ֙ ַׁשַּדי ְוֵא֤ת ָּך ֶר֗ ְוַיְעֿזְ

ֲאַו֖ת ד־ַּתֽ ַעֽ י הֹוַר֔ ת ַעל־ִּבְרֹכ֣ ָּגְֽֿברּו֙ י ָאִב֗ ת ִּבְרֹכ֣ ַחם׃ ָוָרֽ ִים ָׁשַד֖ ת ִּבְרֹכ֥

֖ ַרְֿכ ּוֵבֽ ֔ ֲאֵהְֿ֣ב ַוֽ יו׃ ֶאָחֽ ְנִז֥יר ד ּוְלָקְדֹק֖ ף יֹוֵס֔ אׁש ֹ֣ ְלר ָ֙ ין ְהֶי֨ ִּתֽ עֹוָל֑ם ת זִּגְבֹע֣ דברים

ְוִיְצָהֶר֗ ֣ ירֿׁשְ ְוִתֽ ֜ ֿנְ ְּדָג֨ ְדָמֶת֠ י־ַא֠ ּוְפִרֽ ֣ י־ִבְטֿנְ ְּפִרֽ ּוֵבַר֣ ְוִהְרֶּב֑

ָלֶ֥תת י ֲאֹבֶת֖ ַלֽ ע ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ ַע֚ל צֹאֶנ֔ ת ֹר֣ ְוַעְׁשּֿתְ ֙ י ְׁשַגר־ֲאָלֶפ֨

׃ ּוִבְבֶהְמֶּתֽ ה ֲעָקָר֖ ַוֽ ר ָעָק֥ ֛ ְב ְהֶי֥ה לֹא־ִיֽ ים ַעִּמ֑ ִמָּכל־ָהֽ ְהֶי֖ה ִּתֽ ָּב֥רּו ׃ ָלֽ

א ֹ֤ ל ְעָּת ָיַד֗ ֲאֶׁש֣ר ים ָרִע֜ ָהֽ ִים ִמְצַר֨ ֩ ְוָכל־ַמְדֵוי ִלי ָּכל־ֹח֑ ֖ ִמּֿמְ ֛ ְיָי יר ְוֵהִס֧

׃ י ֶאֽ ְּבָכל־ֽׂשֿנְ ּוְנָתָנ֖ם ָּב֔ ְיִׂשיָמם֙

ה ַאָּת֖ ּוָב֥רּו ְּבֹבֶא֑ ה ַאָּת֖ ָּב֥רּו ה׃ ַּבָּׂשֶדֽ ה ַאָּת֖ ּוָב֥רּו ָּבִע֑יר ה ַאָּת֖ כחָּב֥רּו דברים

֖ ְ ַאְדָמֽ י ּוְפִר֥ ֛ י־ִבְטֿנְ ְּפִרֽ ָּב֧רּו ׃ ּוִמְׁשַאְרֶּתֽ ֖ ַטְנֲא ָּב֥רּו ׃ ְּבֵצאֶתֽ

ה ָרָכ֔ ֶאת־ַהּֿבְ ֙ ִאּֿתְ ֤ ְיָי ו ְיַצ֨ ׃ צֹאֶנֽ  ֥רֹות ְוַעְׁשּֿתְ י ֲאָלֶפ֖ ְׁשַג֥ר ְבֶהְמֶּת֑ י ּוְפִר֣



טוב ויום שבת למוצאי ערבית 200

׃ ָלֽ ן ֹנֵת֥ י ֶה֖ ֱא ֥ ֲאֶׁשר־ְיָי ֶרץ ָּבָא֕ ֔ ּוֵבַ֣רְֿכ ָיֶד֑ ִמְׁשַל֣ח ל ּוְבֹכ֖ י ֲאָסֶמ֕ ַּבֽ

ְּבִעּ֔תֹו ֙ ר־ַאְרֿצְ ְמַטֽ ָלֵת֤ת ִים ֶאת־ַהָּׁשַמ֗ ַהּ֜טֹוב ֶאת־ֽאֹוָצ֨רֹו ֠ ְל֠ ֣ ְיָי ִיְפַּת֣ח

֤ י־ְיָי ִּכֽ ִתְלֶוֽה׃ א ֹ֥ ל ה ְוַאָּת֖ ים ַרִּב֔ ּגֹוִי֣ם ֙ יָת ְוִהְלִו֨ ָיֶד֑ ֲעֵׂש֣ה ָּכל־ַמֽ ת ֵא֖ ּוְלָבֵר֕ טו דברים

ט ֲעֹב֔ ַתֽ א ֹ֣ ל ְוַאָּתה֙ ים ַרִּב֗ ּגֹוִי֣ם ֲעַבְטָּת֞ ְוַהֽ ֑ ִּדֶּבר־ָל ר ֲאֶׁש֖ ַּכֽ ֔ ַרְֿכ ֵּבֽ ֙ י ֶה֨ ֱא

ַע֚ם ָכ֗מֹו י ִמ֣ ל ִיְׂשָרֵא֜ י ַאְׁשֶר֨ לּו׃ ִיְמֹׁשֽ א ֹ֥ ל ֖ ּוְב ים ַרִּב֔ ְּבגֹוִי֣ם ַׁשְלָּת֙ ּוָמֽ לג דברים

ה ְוַאָּת֖ ָל֔ ֙ י ֶב֨ ֿיְ ֹאֽ ֲחׁ֤שּו ְוִיָּכֽ ֲאָוֶת֑ ַּגֽ ֶרב ַוֲֽאֶׁשר־ֶח֖ ֶעְזֶר֔ ֣ ן ָמֵג ְיָי֔ ַּבֽ נֹוַׁש֣ע

׃ ִתְדֹרֽ ימֹו מֹוֵת֥ ַעל־ָּבֽ

ַעד־֥עֹוְלֵמי ֖מּו ֿלְ א־ִתָּכֽ ֹֽ ְול א־ֵת֥בׁשּו ֹֽ ל ים ֽעֹוָלִמ֑ ְּתׁשּוַע֖ת ְיָי֔ ַּבֽ נֹוַׁש֣ע ֙ ִיְׂשָרֵאל מה ישעיה

ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ה ם ֵהיֶכ֔ ֣ ֱא ֙ ְיָי ֶאת־ֵׁש֤ם ם ְוִהַּלְלֶּת֗ ְוָׂש֔בֹוַע ֙ ָאכֹול ֲאַכְלֶּת֤ם ַוֽ ד׃ ַעֽ ב יואל

֙ ִיְׂשָרֵאל ֶרב ְבֶק֤ י ִּכ֣ ם יַדְעֶּת֗ ִוֽ ם׃ ְלעֹוָלֽ י ַעִּמ֖ ׁשּו א־ֵיֹב֥ ֹֽ ְול ְלַהְפִל֑יא ִעָּמֶכ֖ם

ְיֻׁש֗בּון ְיָי֜ י ּוְפדּוֵי֨ ם׃ ְלעֹוָלֽ י ַעִּמ֖ ְולֹא־ֵי֥בׁשּו ֑עֹוד ְוֵא֣ין ֵהיֶכ֖ם ֽ ֱא ֥ ְיָי ֲאִנ֛י ַוֽ ִני ָא֔ לה ישעיה

ָי֥גֹון ְוָנ֖סּו יגּו ַיִּׂש֔ ְוִׂשְמָחה֙ ָׂשׂ֤שֹון ַעל־רֹאָׁש֑ם עֹוָל֖ם ת ְוִׂשְמַח֥ ה ְּבִרָּנ֔ ִצּיֹון֙ ּוָב֤אּו

֤חּו ִיְפֿצְ ָב֗עֹות ְוַהּֿגְ ים ָהִר֣ ֶהֽ ּֽתּוָב֑לּון ּוְבָׁש֖לֹום אּו ֵתֵצ֔ י־ְבִׂשְמָח֣ה ִּכֽ ה׃ ֲאָנָחֽ ַוֽ נה ישעיה

א ֹ֣ ְול ח ֶאְבַט֖ י ְיֽׁשּוָעִת֛ ֵא֧ל ה ִהֵּנ֨ ף׃ ֲחאּו־ָכֽ ִיְמֽ ה ַהָּׂשֶד֖ י ְוָכל־ֲעֵצ֥ ה ִרָּנ֔ ִלְפֵניֶכם֙ יב ישעיה

ְּבָׂשׂ֑שֹון ִים ּוְׁשַאְבֶּתם־ַמ֖ ה׃ ִליׁשּוָעֽ י  ְיִהי־ִל֖ ַוֽ ְיָי֔ ָיּ֣ה ְוִזְמָרת֙ ָעִּז֤י י ִּכ֣ ֶאְפָח֑ד

יעּו הֹוִד֥ ִבְׁש֔מֹו ִקְר֣אּו ֙ ְיָי ַלֽ הֹו֤דּו ַה֗הּוא ַּבּ֣יֹום ם ֲאַמְרֶּת֞ ַוֽ ה׃ ַהְיׁשּוָעֽ ַעְיֵנ֖י ִמַּמֽ

ַעת מּוַד֥ ָעָׂש֑ה ֵג֖אּות י ִּכ֥ ְיָי֔ ֣רּו ַזּֿמְ ְׁשֽמֹו׃ ִנְׂשָּג֖ב י ִּכ֥ ירּו ַהְזִּכ֕ ָת֑יו י ֲעִלֽ ים ַעִּמ֖ ָבֽ

ְק֥דֹוׁש ְּבִקְרֵּב֖ י־ָג֥דֹול ִּכֽ ִצּ֑יֹון יֹוֶׁשֶ֣בת ִּני ָוֹר֖ י ֲהִל֥ ַצֽ ֶרץ׃ ְּבָכל־ָהָאֽ ֹ֖את ז

֙ ְיָי ֶז֤ה ְוֽיֹוִׁשיֵע֑נּו ֖לֹו ִקִּו֥ינּו ֶז֛ה ינּו ֵה֥ ֱא ה ִהֵּנ֨ ַה֔הּוא ַּבּ֣יֹום ְוָאַמר֙ ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ כה ישעיה

ִּביֽׁשּוָעֽתֹו׃ ה ָח֖ ְוִנְׂשֿמְ יָלה ָנִג֥ ֔לֹו ִקִּו֣ינּו

ְו֣רּוַח יו׃ ּוְרָפאִתֽ ְיָי֖ ר ָאַמ֥ ְוַלָּק֛רֹוב ָר֧חֹוק ָלֽ ָׁש֜לֹום ָׁש֨לֹום ְׂשָפָתִ֑ים ִנ֣וב א ּבֹוֵר֖ נז ישעיה
יב א’ ד”ה

ָׁש֜לֹום ָׁש֨לֹום י ֶבן־ִיַׁש֔ ֣ ְוִעּֿמְ ָדִויד֙ ֤ ְל ִלוִׁשים֒ ַהָּׁשֽ אׁש ֹ֣ ר ֶאת־ֲעָמַׂשי֘ ה ְֿבָׁש֗ ָלֽ

י ְּבָראֵׁש֥ ֵנ֖ם ַוִּיּֿתְ יד ָּדִו֔ ֵל֣ם ַוְיַקּֿבְ ֶה֑י ֱא ֖ ֲעָזֽֿרְ י ִּכ֥ ֶר֔ ֿזְ ְלֹע֣ ְוָׁשלֹום֙ ֗ ְל

֖ ֲאֶׁשר־ְל ל ְוֹכ֥ ָׁש֔לֹום ֣ ְ י ּוֵבֽ ָׁשלֹום֙ ְוַאָּת֤ה ֶלָח֑י ה ֹּכ֖ ם ֲאַמְרֶּת֥ ַוֽ ַהְּגֽדּוד׃ כה א’ שמואל

ַבָּׁשֽלֹום׃ ֶאת־ַעּ֣מֹו ְיָבֵר֖ ְיָי֓ ִיֵּת֑ן ְלַעּ֣מֹו ז ֹע֖ ְיָי֗ ָׁשֽלֹום׃ כט תהלים
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B כנסת בבית הבדלה C

ְוַרּבֹוַתי: ְוַרָּבָנן ָמָרָנן ַסְבֵרי

ֶפן: ַהָּגֽ ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ְבָׂשִמים: ִמיֵני ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ָהֵאׁש: ְמאֹוֵרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

אֹור ֵּבין ְלחֹול ֶדׁש ֹקֽ ֵּבין ַהַּמְבִדיל ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ָּברּו ַהַּמֲעֶׂשה: ְיֵמי ֶׁשת ְלֵׁשֽ ַהְּׁשִביִעי יֹום ֵּבין ָלַעִּמים ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ְלֽחֶׁש

ְלחֹול: ֶדׁש ֹקֽ ֵּבין ַהַּמְבִּדיל ְיָי ַאָּתה

תֹאֵכ֑ל י ִּכ֣ ַּכֶּ֭פי ְיִג֣יַע יו׃ ִּבְדָרָכֽ ֹהֵל֗ ַהֽ֝ ֑ ְיָי ָּכל־ְיֵר֣א ַאְׁ֭שֵרי ֲע֥לֹות ַּמֽ֫ ַהֽ יר קכחִׁש֗ תהלים

ִּכְׁשִתֵל֣י ָּבֶ֭ני יֶת֥ ֵב֫ ֵת֪י ְּבַיְרּֿכְ ִרָּי֘ה ֹּפֽ ְּכֶגֶ֥פן ֤ ֶאְׁשּֿתְ ׃ ָלֽ ְו֣טֹוב י ְׁשֶר֗ ַא֝

ְיָי֗ ֥ ֶרְֿכ ְיָבֽ ְיָי׃ ְיֵר֣א ֶבר ָּג֗ ַר ְיֹב֥ ִכי־ֵכ֭ן ִהֵּנ֣ה ׃ ְלֻׁשְלָחֶנֽ  יב ִב֗ ָס֝ ים ֵזיִת֑

֗לֹום ָׁש֝ ְלָבֶנ֑י ה־ָבִנ֥ים ּוְרֵאֽ ׃ ַחֶּיֽי ְיֵמ֣י ל ֹּכ֝֗ ְיֽרּוָׁשָלִ֑ם ְּב֣טּוב ּוְ֭רֵאה ּ֥יֹון ִמִּצ֫

ל׃ ַעל־ִיְׂשָרֵאֽ

ר׃ ֵלאֹמֽ ְרָּת ִּדַּב֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ֲאֹדָנ֑י ַח ֹּכ֣ ִיְגַּדל־ָנ֖א ה ידְוַעָּת֕ במידבר

ָּמה׃ ֵהֽ ָל֣ם ֵמע י ִּכ֖ י ַוֲחָסֶד֑ ָי ְי֖ כהְזֹכר־ַרֲחֶמ֣י תהלים

ְּבַחֵּייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא ָמא ְּבָעֿלְ ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ַרָּבא ְׁשֵמיּה ְיֵהא ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָקִריב׃ ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון

ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר ַמָּיא ָעֿלְ ֵמי ּוְלָעֿלְ ְלָעַלם ְמָבַר

ָחָתא ֻּתְׁשּֿבְ ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ָּלא ְלֵעֽ הּוא׃ ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמיּה ְוִיְתַהַּלל ְוִיְתַעֶּלה

ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ָמא׃ ְּבָעֿלְ ַּדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא

ינּו׃) ְּתִפָּלֵתֽ ֶאת ּוְבָרצֹון ְּבַרֲחִמים ַקֵּבל קהל: )

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִבְׁשַמָּיא׃ ִּדי ֲאבּוהֹון ֳקָדם ִיְׂשָרֵאל ְּדָכל הֹון ְ ּוָבעּו הֹון ְ ְצלֹו ִּתְתַקַּבל

ם׃) ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ קהל: קיג( תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא

ֶרץ׃) ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝ ֑ ְיָי ֵמִע֣ם ֶעְ֭זִרי קהל: קכא( תהלים

׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל׃ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה
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J עלינו j

ָעָׂשנּו ֶׁשּלֹא ְּבֵראִׁשית, ֵצר ְלי ְּגֻדָּלה ָלֵתת ַהֹּכל, ן ַלֲאד ְלַׁשֵּבַח ינּו ָעֵלֽ

ָּכֶהם, ֶחְלֵקנּו ָׂשם ֶׁשּלֹא ָהֲאָדָמה. ת ח ְּכִמְׁשּֿפְ ָׂשָמנּו ְולֹא ת, ָהֲאָרצ ֵיי ְּכג

ֶאל ּוִמְתַּפֲּלִלים ָוִריק, ְלֶהֶבל ִמְׁשַּתֲחִוים ֶׁשֵהם ָנם, ְּכָכל־ֲהמ ָרֵלנּו וג

ַמְלֵכי ֶמֶל ִלְפֵני ִדים ּומ ּוִמְׁשַּתֲחִוים ִעים ֿרְ ּכ ַוֲאַנְחנּו ִׁשיַע. י לֹא ֵאל

ַׁשב ּומ ָאֶרץ, ְוֹיֵסד ָׁשַמִים ֶטה נ ֶׁשהּוא הּוא, ָּברּו ׁש ַהָּקד ָלִכים ַהּֿמְ

ֵאין ֵהינּו, ֱא הּוא ִמים. ְמר ְּבָגְבֵהי ֻעּז ּוְׁשִכיַנת ִמַּמַעל, ַּבָּׁשַמִים ְיָקר

ַוֲהֵׁשֹבָת֮ ם ַהּ֗י ְוָיַדְעָּת֣ : ָרת ְּבּת ַּכָּכתּוב . זּוָלת ֶאֶפס ַמְלֵּכנּו, ֱאֶמת ד, ע ד דברים

ין ֵא֖ ִמָּתַ֑חת ֶרץ ְוַעל־ָהָא֖ ַעל ִמַּמ֔ ַּבָּׁשַמִ֣ים ים ִה֔ ֱא ָהֽ ֣הּוא ֙ ְיָי י ִּכ֤ ֒ ֶאל־ְלָבֶב֒

ד׃ ֽע

ְלַהֲעִביר , ֻעֶּז ְּבִתְפֶאֶרת ְמֵהָרה ת ִלְרא ֵהינּו, ֱא ְיָי ְל ְנַקֶּוה ֵּכן ַעל

ְּבַמְלכּות ָלם ע ְלַתֵּקן ִיָּכֵרתּון, ת ָּכר ְוָהֱאִליִלים ָהָאֶרץ, ִמן ִּגּלּוִלים

ָאֶרץ. ִרְׁשֵעי ָּכל ֵאֶלי ת ְלַהְפנ , ִבְׁשֶמ אּו ִיְקֿרְ ָבָׂשר ְּבֵני ְוָכל ַׁשַּדי,

ן. ָלׁש ָּכל ִּתָּׁשַבע , ֶּבֶר ָּכל ִתְכַרע ְל ִּכי ֵתֵבל, ֵבי ֿׁשְ י ָּכל ְוֵיְדעּו ַיִּכירּו

ֻכָּלם לּו ִויַקּֿבְ = ִיֵּתנּו, ְיָקר ִׁשְמ ד ְוִלְכב ְוִיֹּפלּו, עּו ִיְכֿרְ ֵהינּו ֱא ְיָי ְלָפֶני

ַהַּמְלכּות ִּכי ָוֶעד. ָלם ְלע ְמֵהָרה ֲעֵליֶהם ְוִתְמ , ַמְלכּוֶת ֹעל ֶאת

ד: ְּבָכב ִּתְמ ַעד ֵמי ֿלְ ּוְלע ִהיא, ֶׁשּֿלְ

[ 1 ]
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J שבת למוצאי הבדלה j

שבת: במוצאי הבנים מברכים

B הבנים ברכת Cמח בראשית

לבנות לבנים

ְּכָׂשָרה, ֱאׂלִהים ְיִׂשֵמ

ְוֵלָאה ָרֵחל, ִרְבָקה,

ִים ְּכֶאְפַר֖ ים ִה֔ ֱא ֣ ֿמְ ְיִׂשֽ

ְוִכְמַנֶׁש֑ה

׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ וְיָבֽ במידבר

יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨

ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨

ו”המבדיל”. הגפן” פרי ”בורא אומרים רק בשבת היה שלא טוב יום במוצאי

י  ְיִהי־ִל֖ ַוֽ ְיָי֔ ָיּ֣ה ְוִזְמָרת֙ ָעִּז֤י י ִּכ֣ ֶאְפָח֑ד א ֹ֣ ְול ח ֶאְבַט֖ י ְיֽׁשּוָעִת֛ ֵא֧ל גִהֵּנ֨ה תהלים

ַהְיׁשּוָע֑ה ְיָי֥ ַלֽ ה׃ ַהְיׁשּוָעֽ ַעְיֵנ֖י ִמַּמֽ ְּבָׂשׂ֑שֹון ִים ּוְׁשַאְבֶּתם־ַמ֖ ה׃ מוִליׁשּוָעֽ תהלים

ָלה׃ ֶסֽ ב ַיֲעֹק֣ י ֵה֖ ֱא נּו ִמְׂשָּגב־ָל֝֗ ִעָּמ֑נּו ְצָב֣אֹות ֣ ְיָי ָלה׃ ֶּסֽ ִבְרָכֶת֣ ֖ ל־ַעְּמ חַעֽ אסתר

ּֽכֹוס־ְיׁשּו֥עֹות נּו: ָּלֽ ִּתְהֶיה ֵּכן ר׃ ִויָקֽ ְוָׂשׂ֖שן ְוִׂשְמָח֑ה ה אֹוָר֖ ה ְיָת֥ ָהֽ ים ַלְּיהּוִד֕

א׃ ֶאְקָרֽ ֣ ְיָי ם ּוְבֵׁש֖ ֶאָּׂש֑א

ְוַרּבֹוַתי: ְוַרָּבָנן ָמָרָנן ַסְבֵרי

ֶפן: ַהָּגֽ ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ְבָׂשִמים: ִמיֵני ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ָהֵאׁש: ְמאֹוֵרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

אֹור ֵּבין ְלחֹול ֶדׁש ֹקֽ ֵּבין ַהַּמְבִדיל ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ָּברּו ַהַּמֲעֶׂשה: ְיֵמי ֶׁשת ְלֵׁשֽ ַהְּׁשִביִעי יֹום ֵּבין ָלַעִּמים ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ְלֽחֶׁש

ְלחֹול: ֶדׁש ֹקֽ ֵּבין ַהַּמְבִּדיל ְיָי ַאָּתה
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J הלבנה ברכת j

ֲל֥לּוהּו ַ֭הֽ ים׃ רֹוִמֽ ַּבּֿמְ ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝ ִמן־ַהָּׁשַמִ֑ים ָי ֶאת־ְי֖ ֲל֣לּו ַהֽ ֲללּוָ֙יּה ַהֽ קמח תהלים

ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝ ַח ְוָיֵר֑ ֶׁשֶ֣מׁש ֲלֽלּוהּו ַ֖הֽ ו׃ ָּכל־ְצָבָאֽ ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝ ָּכל־ַמְלָאָכ֑יו

ִים׃ ַהָּׁשָמֽ ל ֵמַע֬ ֲאֶׁש֤ר ִים ְוַ֝הַּמ֗ ַהָּׁשָמִ֑ים ְׁשֵמ֣י ֲל֥לּוהּו ַ֖הֽ ֽאֹור׃ ָּכל־ּ֥כֹוְֿכֵבי

ן ָחק־ָנַ֝ת֗ ְלעֹוָל֑ם ָלַע֣ד ַוַּיֲֽעִמיֵד֣ם אּו׃ ְוִנְבָרֽ ִצָּו֣ה ֖הּוא י ִּכ֤ ֑ ְיָי ֶאת־ֵׁש֣ם ֲללּו ְיַ֭הֽ

ֲאֶׁש֣ר ים ְוֽ֝כֹוָכִב֗ ַח ָיֵר֥ ֹעֶת֑י ֶאְצּֿבְ ֲעֵׂש֣י ַמֽ ָׁשֶ֭מי י־ֶאְרֶא֣ה ִּכֽ ַיֲֽעֽבֹור׃ א ֹ֣ ְול ח תהלים

ּנּו׃ ֶדֽ ִתְפֿקְ י ִּכ֣ ם ָד֗ ּוֶבן־ָא֝ ֶרּ֑נּו י־ִתְזּֿכְ ִּכֽ נֹוׁש ֱא֭ ָמ֣ה ּכֹוָנֽ ְנָּתה׃

לרגע: הלבנה את לראות

ּוְבֽרּוַח ְׁשָחִקים ָּבָרא ְּבַמֲאָמרֹו ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ָׂשִׂשים ַּתְפִקיָדם: ֶאת ְיַׁשּנּו ֶׁשּלֹא ָלֶהם ָנַתן ּוְזַמן ֹחק ְצָבָאם: ָּכל ִּפיו

ָאַמר ָבָנה ְוַלּֿלְ ֱאֶמת: ֻעָּלתֹו ֶׁשּֿפְ ֱאֶמת ּפֹוֵעל קֹוָנם ְרצֹון ַלֲעׂשֹות ּוְׂשֵמִחים

ְּכמֹוָתּה ְלִהְתַחֵּדׁש ָהֲעִתיִדים ֶטן ָבֽ ַלֲעֽמּוֵסי ֶרת ִּתְפֶאֽ ֶרת ֲעֶטֽ ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש

ֳחָדִׁשים: ְמַחֵּדׁש ְיָי ַאָּתה ָּברּו ַמְלכּותֹו: ְּכבֹוד ֵׁשם ַעל ָרם ְליֹוֿצְ ּוְלָפֵאר

פעמים: ג’ הללו הפסוקים ז’ כל

: ֵא ּבֹוֿרְ ָּברּו קֹוֵנ ָּברּו עֹוֵׂש ָּברּו ֵר יֹוֿצְ ָּברּו

ַבי אֹוֿיְ ָּכל יּוְֿכלּו לֹא ַּכ ָּב ִליַּגע ָיכֹול ְוֵאיִני ְלֶנְגֵּד רֹוֵקד ֶׁשֲאִני ְּכֵׁשם

ְלָרָעה: ִּבי ִליַּגע

ָּכָאֶ֑בן׃ ֣מּו ִיּֿדְ ֖ ְזֽרֹוֲע ל ִּבְגֹד֥ ַחד ָוַפ֔ ָתה֙ ֵאיָמ֨ ֲעֵליֶה֤ם ל ִּתֹּפ֨ טו שמות

ִּתֹּפל: ֲעֵליֶהם ָתה ֵאיָמֽ ַחד ָוַפֽ ִּבְגֹדל ְזרֹוֲע מּו ִיּֿדְ ֶבן ָּכָאֽ

ְוַקָּים: ַחי ִיְׂשָרֵאל ֶל ֶמֽ ָּדִוד

ָׁשלֹום: ֲעֵליֶכם לחבירו: להשב ֲעֵליֶכם: ָׁשלֹום לחבירו:

ָאֵמן: ִיְׂשָרֵאל ּוְלָכל נּו ָלֽ ְיֵהא טֹוב ּוַמָּזל טֹוב ִסָּמן

ּדֹוֶמ֤ה ָבֽעֹות׃ ַעל־ַהּֿגְ ץ ְמַקֵּפ֖ ים ַעל־ֶהָ֣הִר֔ ְמַדֵּלג֙ ָּב֑א ִהֵּנה־ֶז֖ה י ּדֹוִד֔ ֣קֹול ב השירים שיר
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֙ יַח ַמְׁשִּג֨ נּו ָּכְתֵל֔ ַאַח֣ר עֹוֵמד֙ ִהֵּנה־ֶז֤ה ַאָּיִל֑ים ָהֽ ֶפר ְלֹע֣ ֖אֹו י ִלְצִב֔ דֹוִדי֙

ים׃ ֲחַרִּכֽ ִמן־ַהֽ יץ ֵמִצ֖ ֔נֹות ֲח ִמן־ַהֽ

ְּפֵני ְלַהְקִּביל ֶאָּלא ִיְׂשָרֵאל ָזכּו לֹא ִאְלָמֵלא ִיְׁשָמֵעאל: ְרִבי ִדֵּבי ָּתָנא

ָצֵר ִהְלָּכ ַאַּבֵּיי: ָאַמר ַּדָּים: ֶדׁש ַּבֹחֽ ֶאָחת ַּפַעם ִים ֶׁשַּבָּׁשַמֽ ֲאִביֶהם

ְמֻעָּמד: ְלֵמיְמָרא

ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ִויִהי ַעל־ּדֹוָדּ֑ה׃ ֶקת ִמְתַרֶּפ֖ ר ִמן־ַהִּמְדָּב֔ ֹעָלה֙ את ֹ֗ ז י חִמ֣ השירים שיר

ִמעּוט: ׁשּום ִיְהֶיה ְולֹא ָבָנה ַהּֿלְ ְּפִגיַמת אֹות ְלַמּֿלְ ֲאבֹוַתי ֵהי ֵוא ַהי ֱא

ְּכמֹו ְבֵראִׁשית ְיֵמי ִׁשְבַעת ּוְכאֹור ַהַחָּמה ְּכאֹור ָבָנה ַהּֿלְ אֹור ִויִהי

ִמְקָרא ְוִיְתַקַּים ֹדִל֑ים ַהּֿגְ ת ֹאֹר֖ ַהּֿמְ ֶאת־ְׁשֵנ֥י ֶׁשֶּנֱאַמר: ִמעּוָטּה ֶדם ֹקֽ ָתה אֶׁשָהֿיְ בראשית

ָאֵמן׃ ַמְלָּכ֑ם ָּדִו֣ד ת ְוֵא֖ ם ֵהיֶה֔ ֽ ֱא ֣ ֶאת־ְיָי ּוִבְקׁשּו֙ גֶׁשָּכתּוב: הושע

֑ ְיָי ֵמִע֣ם ֶעְ֭זִרי י׃ ֶעְזִרֽ א ֹ֥ ָיב ִין ַא֗ ֵמ֝ ים ָהִר֑ ֶאל־ֶהֽ ֵע֭יַני ֶאָּׂש֣א ֲע֥לֹות ַּמֽ֫ ַלֽ יר קכאִׁש֗ תהלים

א ֹ֣ ל ִהֵּנ֤ה ׃ ֶרֽ ֿמְ ֹׁשֽ ַאל־ָי֗֝נּום ַרְגֶל֑ ַלּ֣מֹוט ַאל־ִיֵּת֣ן ֶרץ׃ ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝

ם יֹוָמ֗ ׃ ְיִמיֶנֽ  ַעל־ַי֥ד ֗ ּֿלְ ִצ֝ ֥ ְיָי ֶר֑ ֿמְ ֹׁשֽ ֥ ְיָי ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ר ׁ֝שֹוֵמ֗ ִייָׁש֑ן א ֹ֣ ְול ָי֭נּום

׃ ֶאת־ַנְפֶׁשֽ ר ִיְׁ֝שֹמ֗ ִמָּכל־ָר֑ע ֥ ָמְר ִיֿׁשְ ְיָי֗ ְיָלה׃ ַּבָּלֽ ַח ְוָיֵר֥ ָּכה א־ַיֶּ֝כ֗ ֹֽ ל ֶמׁש ַהֶּׁש֥

ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ּובֹוֶא֑ ֥ ְ א ִיְׁשָמר־ֵצֽ ְיָי֗

ִּבְגֽבּוֹרָת֑יו ֲללּוהּו ַהֽ ֻעּֽזֹו׃ יַע ִּבְרִק֥ ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝ ְּבָקְדׁ֑שֹו ל ֲללּו־ֵא֥ ַהֽ ֲללּוָיּ֙ה קנַהֽ תהלים

ְוִכּֽנֹור׃ ְּבֵנֶ֣בל ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝ ׁשֹוָפ֑ר ְּבֵתַ֣קע ֲללּוהּו ַ֖הֽ ֻּגְדֽלֹו׃ ב ְּכֹר֣ ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝

ֵלי־ָׁשַ֑מע ִצְלֿצְ ְּבֽ ֲללּוהּו ַהֽ ְוֻעָגֽב׃ ְּבִמִּנ֥ים ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝ ּוָמ֑חֹול ף ְּבֹת֣ ֲללּוהּו ַ֖הֽ

ָׁשָמה ַהּֿ֭נְ ל ֹּכ֣ ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ּה ָ֝י֗ ְּתַהֵּל֥ל ָׁשָמה ַהּֿ֭נְ ל ֹּכ֣ ה׃ ְתרּוָעֽ ֵל֥י ִצְלֿצְ ְּבֽ ֲל֗לּוהּו ַהֽ֝

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ּה ָ֝י֗ ְּתַהֵּל֥ל

ִאָּת֣נּו ָּפָנ֖יו ר ָיֵ֤א֥ ֲרֵכ֑נּו יָבֽ ִוֽ ְיָחֵּנ֥נּו ים ִה֗ ֱא יר׃ ִׁשֽ ִמְז֥מֹור ת ְנִגינֹ֗ ִּב֝ ח ַנֵּצ֥ ֿמְ סזַלֽ תהלים

ים ִה֑ ֱא ים ַעִּמ֥ יֹו֖דּו ׃ ְיֽׁשּוָעֶתֽ ם ְּבָכל־ּגֹ֝וִי֗ ַּדְרֶּכ֑ ָּבָאֶ֣רץ ָלַדַ֣עת ָלה׃ ֶסֽ

ר ִמיֹׁש֑ ים ַעִּמ֣ ט י־ִתְׁשֹּפ֣ ִּכֽ ים ִּמ֥ ְלֻא֫ נֲ֗נּו ִויַרֽ ֥חּו ִיְׂשֿמְ ם׃ ֻּכָּלֽ ים ַעִּמ֥ יֹ֝ו֗דּו

ם׃ ֻּכָּלֽ ים ַעִּמ֥ יֹ֝ו֗דּו ים ִה֑ ֱא ים ַעִּמ֥ יֹו֖דּו ָלה׃ ֶסֽ ַּתְנֵח֣ם ֶרץ ָּבָא֖ ים ּוְלֻאִּמ֓

֥אּו יֿרְ ְוִיֽ ים ִה֑ ֱא ֲרֵכ֥נּו ְיָבֽ ינּו׃ ֵהֽ ֱא ים ִה֥ ֱא נּו ֲרֵכ֗ ְיָ֝בֽ ְיבּוָלּ֑ה ָנ֣ה ְ ָנֽ ֶאֶ֭רץ

ֶרץ׃ ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֽ ֝אֹו֗תֹו
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J העמר ספירת j

ַּבּתׂוָרה: ֶׁשָּכתּוב ְּכמוׂ ֶמר ָהׂעֽ ְסִפיַרת ֶׁשל ֲעֵשה ִמְצַות ְמַקֵּים ִני ִהֿנְ

ַבע ֶׁש֥ ַהְּתנּוָפ֑ה ֶמר ֶאת־ֹע֖ ם יֲאֶכ֔ ֲהִב֣ ם֙ ִמּי ת ַהַּׁשָּב֔ ִמָּמֳחַר֣ת ָלֶכם֙ ּוְסַפְרֶּת֤ם כב ויקרא

ֲחִמִּׁש֣ים ִּתְסְּפ֖רּו ת ַהְּׁשִביִע֔ ַהַּׁשָּבת֙ ת ָּמֳחַר֤ ִמֽ ַע֣ד ִּתְהֶיֽיָנה׃ ת ְּתִמיֹמ֥ ת ַׁשָּב֖ת

ם׃ ֑י

ַעל ְוִצָּוֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו נּו ִקְּדָׁשֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֶמר: ָהֹעֽ ְסִפיַרת

ֶמר: ָלֹעֽ ֶאָחד יֹום ַהּיֹום ניסן ט”ז 1

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ְׁשֵני ַהּיֹום ניסן י”ז 2

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ָׁשה ְׁש ַהּיֹום ניסן י”ח 3

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ַאְרָּבָעה ַהּיֹום ניסן י”ט 4

ֵמר: ָלֹעֽ ָיִמים ֲחִמָּׁשה ַהּיֹום ניסן כ’ 5

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ִׁשָּׁשה ַהיֹום ניסן כ”א 6

ֶמר: ָלֹעֽ ֶאָחד ָׁשֽבּוַע ֶׁשֵהם ָיִמים ִׁשְבָעה ַהּיֹום ניסן כ”ב 7

ֶמר: ָלֹעֽ ֶאָחד ְויֹום ֶאָחד ָׁשֽבּוַע ֶׁשֵהם ָיִמים ְׁשמֹוָנה ַהּיֹום ניסן כ”ג 8

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ּוְׁשֵני ֶאָחד ָׁשֽבּוַע ֶׁשֵהם ָיִמים ִּתְׁשָעה ַהּיֹום ניסן כ”ד 9

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ָׁשה ּוְׁש ֶאָחד ָׁשֽבּוַע ֶׁשֵהם ָיִמים ֲעָׂשָרה ַהּיֹום ניסן כ”ה 10

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ְוַאְרָּבָעה ֶאָחד ָׁשֽבּוַע ֶׁשֵהם יֹום ָעָׂשר ַאַחד ַהּיֹום ניסן כ”ו 11

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ַוֲחִמָּׁשה ֶאָחד ָׁשֽבּוַע ֶׁשֵהם יֹום ָעָׂשר ְׁשֵנים ַהּיֹום ניסן כ”ז 12

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ְוִׁשָּׁשה ֶאָחד ָׁשֽבּוַע ֶׁשֵהם יֹום ָעָׂשר ָׁשה ְׁש ַהּיֹום ניסן כ”ח 13

ֶמר: ָלֹעֽ ָׁשבּועֹות ְׁשֵני ֶׁשֵהם יֹום ָעָׂשר ַאְרָּבָעה ַהּיֹום ניסן כ”ט 14

ֶמר: ָלֹעֽ ֶאָחד ְויֹום ָׁשבּועֹות ְׁשֵני ֶׁשֵהם יֹום ָעָׂשר ֲחִמָּׁשה ַהּיֹום ניסן ל’ 15

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ּוְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְׁשֵני ֶׁשֵהם יֹום ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ַהּיֹום אייר א’ 16

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ָׁשה ּוְׁש ָׁשבּועֹות ְׁשֵני ֶׁשֵהם יֹום ָעָׂשר ִׁשְבָעה ַהּיֹום אייר ב’ 17

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ְוַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְׁשֵני ֶׁשֵהם יֹום ָעָׂשר ְׁשמֹוָנה ַהּיֹום אייר ג’ 18

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ַוֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ְׁשֵני ֶׁשֵהם יֹום ָעָׂשר ִּתְׁשָעה ַהּיֹום אייר ד’ 19

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ְוִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ְׁשֵני ֶׁשֵהם יֹום ֶעְׂשִרים ַהּיֹום אייר ה’ 20

ֶמר: ָלֹעֽ ָׁשבּועֹות ָׁשה ְׁש ֶׁשֵהם יֹום ְוֶעְׂשִרים ֶאָחד ַהּיֹום אייר ו’ 21

ֶמר: ָלֹעֽ ֶאָחד ְויֹום ָׁשבּועֹות ָׁשה ְׁש ֶׁשֵהם יֹום ְוֶעְׂשִרים ְׁשַנֽ ִים ַהּיֹום אייר ז’ 22

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ּוְׁשֵני ָׁשבּועֹות ָׁשה ְׁש ֶׁשֵהם יֹום ְוֶעְׂשִרים ָׁשה ְׁש ַהּיֹום אייר ח’ 23

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ָׁשה ּוְׁש ָׁשבּועֹות ָׁשה ְׁש ֶׁשֵהם יֹום ְוֶעְׂשִרים ַאְרָּבָעה ַהּיֹום אייר ט’ 24

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ְוַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ָׁשה ְׁש ֶׁשֵהם יֹום ְוֶעְׂשִרים ֲחִמָּׁשה ַהּיֹום אייר י’ 25

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ַוֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ָׁשה ְׁש ֶׁשֵהם יֹום ְוֶעְׂשִרים ִׁשָּׁשה ַהּיֹום אייר י”א 26

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ְוִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ָׁשה ְׁש ֶׁשֵהם יֹום ְוֶעְׂשִרים ִׁשְבָעה ַהּיֹום אייר י”ב 27
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ֶמר: ָלֹעֽ ָׁשבּועֹות ַאְרָּבָעה ֶׁשֵהם יֹום ְוֶעְׂשִרים ְׁשמֹוָנה ַהּיֹום אייר י”ג 28

ֶמר: ָלֹעֽ ֶאָחד ְויֹום ָׁשבּועֹות ַאְרָּבָעה ֶׁשֵהם יֹום ְוֶעְׂשִרים ִּתְׁשָעה ַהּיֹום אייר י”ד 29

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ּוְׁשֵני ָׁשבּועֹות ַאְרָּבָעה ֶׁשֵהם יֹום ִׁשים ְׁש ַהּיֹום אייר ט”ו 30

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ָׁשה ּוְׁש ָׁשבּועֹות ַאְרָּבָעה ֶׁשֵהם יֹום ִׁשים ּוְׁש ֶאָחד ַהּיֹום אייר ט”ז 31

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ְוַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ַאְרָּבָעה ֶׁשֵהם יֹום ִׁשים ּוְׁש ְׁשַנֽ ִים ַהּיֹום אייר י”ז 32

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ַוֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ַאְרָּבָעה ֶׁשֵהם יֹום ִׁשים ּוְש ָׁשה ְׁש ַהּיֹום אייר י”ח 33

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ְוִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ַאְרָּבָעה ֶׁשֵהם יֹום ִׁשים ּוְׁש ַאְרָּבָעה ַהּיֹום אייר י”ט 34

ֶמר: ָלֹעֽ ָׁשבּועֹות ֲחִמָּׁשה ֶׁשֵהם יֹום ִׁשים ּוְׁש ֲחִמָּׁשה ַהּיֹום אייר כ’ 35

ֶמר: ָלֹעֽ ֶאָחד ְויֹום ָׁשבּועֹות ֲחִמָּׁשה ֶׁשֵהם יֹום ִׁשים ּוְׁש ִׁשָּׁשה ַהּיֹום אייר כ”א 36

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ּוְׁשֵני ָׁשבּועֹות ֲחִמָּׁשה ֶׁשֵהם יֹום ִׁשים ּוְׁש ִׁשְבָעה ַהּיֹום אייר כ”ב 37

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ָׁשה ּוְׁש ָׁשבּועֹות ֲחִמָּׁשה ֶׁשֵהם יֹום ִׁשים ּוְׁש ְׁשמֹוָנה ַהּיֹום אייר כ”ג 38

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ְוַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ֲחִמָּׁשה ֶׁשֵהם יֹום ִׁשים ּוְׁש ִּתְׁשָעה ַהּיֹום אייר כ”ד 39

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ַוֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ֲחִמָּׁשה ֶׁשֵהם יֹום ַאְרָּבִעים ַהּיֹום אייר כ”ה 40

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ְוִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ֲחִמָּׁשה ֶׁשֵהם יֹום ְוַאְרָּבִעים ֶאָחד ַהּיֹום אייר כ”ו 41

ֶמר: ָלֹעֽ ָׁשבּועֹות ִׁשָּׁשה ֶׁשֵהם יֹום ְוַאְרָּבִעים ְׁשַנֽ ִים ַהּיֹום אייר כ”ז 42

ֶמר: ָלֹעֽ ֶאָחד ְויֹום ָׁשבּועֹות ִׁשָּׁשה ֶׁשֵהם יֹום ְוַאְרָּבִעים ָׁשה ְׁש ַהּיֹום אייר כ”ח 43

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ּוְׁשֵני ָׁשבּועֹות ִׁשָּׁשה ֶׁשֵהם יֹום ְוַאְרָּבִעים ַאְרָּבָעה ַהּיֹום אייר כ”ט 44

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ָׁשה ּוְׁש ָׁשבּועֹות ִׁשָּׁשה ֶׁשֵהם יֹום ְוַאְרָּבִעים ֲחִמָּׁשה ַהּיֹום סיון א’ 45

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ְוַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ִׁשָּׁשה ֶׁשֵהם יֹום ְוַאְרָּבִעים ִׁשָּׁשה ַהּיֹום סיון ב’ 46

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ַוֲחִמָּׁשה ָשבּועֹות ִׁשָּׁשה ֶׁשֵהם יֹום ְוַאְרָּבִעים ִׁשְבָעה ַהּיֹום סיון ג’ 47

ֶמר: ָלֹעֽ ָיִמים ְוִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ִׁשָּׁשה ֶׁשֵהם יֹום ְוַאְרָּבִעים ְׁשמֹוָנה ַהּיֹום סיון ד’ 48

ֶמר: ָלֹעֽ ָׁשבּועֹות ִׁשְבָעה ֶׁשֵהם יֹום ְוַאְרָּבִעים ִּתְׁשָעה ַהּיֹום סיון ה’ 49

ְיָי ִמְּלָפֶנֽי ָרצֹון ְיִהי ִלְמקֹוָמּה: ַהִמְקָּדׁש ֵּבית ֲעבֹוַדת ַיֲחִזיר הּוא ָהַרֲחָמן

נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן ינּו ְבָיֵמֽ ִּבְמֵהָרה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשִיָּבֶנה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ַקְדֹמִנּיֹות: ּוְכָׁשִנים עֹוָלם ִּכיֵמי ְּבִיְרָאה ַנֲעָבְד ְוָׁשם : ְּבתֹוָרֶתֽ

ָּפָנ֖יו ר ִויָבְרֵכ֑נּו ָיֵ֤אֽ ְיָחֵּנ֥נּו ים ִה֗ א יר׃ ִׁשֽ ר ִמְז֥מ ת ִּבְנִגינֹ֗ ַח סזַלְמַנֵּצ֥ תהלים

֖דּו י ׃ ְיׁשּוָעֶתֽ ם ִי֗  ְּבָכל־ּג֝ ַּדְרֶּכ֑ ָּבָאֶ֣רץ ָלַדַ֣עת ָלה׃ ֶסֽ ִאָּת֣נּו

ט י־ִתְׁשֹּפ֣ ים ִּכֽ ִּמ֥ ְלֻא֫ ִויַרְּנ֗נּו ְׂשְמ֥חּו ִי֥ ם׃ ֻּכָּלֽ ים ַעִּמ֥ ֗דּו ים י֝ ִה֑ ים ֱא ַעִּמ֥

֗דּו ים י֝ ִה֑ ים ֱא ַעִּמ֥ ֖דּו י ָלה׃ ֶסֽ ַּתְנֵח֣ם ֶרץ ָּבָא֖ ים  ר ּוְלֻאִּמ֓ ִמיֹׁש֑ ים ַעִּמ֣

ְיָבְרֵכ֥נּו ינּו׃ ֵהֽ ֱא ים ִה֥ ֱא נּו ְיבּוָלּ֑ה ְיָ֝בְרֵכ֗ ָנְתָנ֣ה ֶאֶ֭רץ ם׃ ֻּכָּלֽ ים ַעִּמ֥

ֶרץ׃ ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֽ ֗ת ֝א יְר֥אּו ְוִיֽ ים ִה֑ ֱא
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ֶנֱאָמן) ֶל ֶמֽ (ֵאל

ד׃ ֶאָחֽ ֥ ְיָי ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ְיָי ִיְׂשָרֵא֑ל ע ְׁשַמ֖ ו דברים

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּו בלחש:

ְוָה֞יּו ׃ ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ֖ ּוְבָכל־ַנְפֿׁשְ ֥ ְֿב ְּבָכל־ְלָבֽ ֶה֑י ֱא ֣ ְיָי ת ֵא֖ ְוָאַ֣הְבָּת֔ ו דברים

י ְלָבֶנ֔ ְוִׁשַּנְנָּת֣ם ׃ ַעל־ְלָבֶבֽ ַהּ֖יֹום ֛ ְמַצְו י ֹנִכ֧ ָאֽ ר ֲאֶׁש֨ ֶּלה ָהֵא֗ ים ָבִר֣ ַהּֿדְ

׃ ּוְבקּוֶמֽ ֖ ּֽוְבָׁשְכּֿבְ ֶר ַבֶּד֔ ֣ ּוְבֶלְכּֿתְ ֙ ְּבֵביֶת֨ ֤ ְּבִׁשְבּֿתְ ָּב֑ם ְוִדַּבְרָּת֖

ַעל־ְמֻז֥זֹות ּוְכַתְבָּת֛ם ׃ ֵעיֶנֽי ין ֵּב֥ ת ָטֹפ֖ ְלֹטֽ ְוָה֥יּו ַעל־ָיֶד֑ ְל֖אֹות ם ּוְקַׁשְרָּת֥

׃ י ּוִבְׁשָעֶרֽ ֵּביֶת֖

ינּו ָיֵ֝ד֗ ה ֲעֵׂש֥ ּוַמֽ ָעֵל֑ינּו ּֽכֹונֲָנ֣ה ָיֵ֭דינּו ֲעֵׂש֣ה ּוַמֽ ֵל֥ינּו ָע֫ ינּו ֵה֗ ֱא ֲאֹדָנ֥י ַעם נֹ֨ י ִויִה֤ צ תהלים

י ּוְמֽצּוָדִת֑ י ַמְחִס֣ ַלְ֭יָי ר ֹאַמ֗ ִיְתלֹוָנֽ ן׃ י ַּד֗ ַׁש֝ ל ְּבֵצ֥ ֶעְל֑יֹון ְּבֵסֶ֣תר יֵׁ֭שב ּֽכֹונֲֵנֽהּו׃ צא תהלים

ְּבֶאְבָר֨תֹו ַהּֽוֹות׃ ֶבר ִמֶּד֥ ָי֗֝קּוׁש ח ִמַּפ֥ יֿלְ ַיִּ֭צֽ ֣הּוא י ִּכ֤ ֶאְבַטח־ּֽבֹו׃ י ַה֗ ֱא֝

ִמַּפַ֣חד א־ִת֭יָרא ֹֽ ל ֲאִמּֽתֹו׃ ֵחָר֣ה ְוֹסֽ ִצָּנ֖ה ֶּתְחֶס֑ה ְּכָנָפ֣יו ְוַתַ֣חת ָל֗ ָיֶ֣ס

ל ִיֹּפ֤ ִים׃ ֳהָרֽ ָצֽ ָיׁ֥שּוד ֶטב ֶּק֗ ִמ֝ ֑ ַיֲֽה ֶפל ָּבֹא֣ ֶבר ִמֶּ֭דֽ ם׃ יֹוָמֽ ָי֥עּוף ץ ֵח֗ ֵמ֝ ָלְ֑יָלה

ת ְוִׁשֻּלַמ֖ יט ַתִּב֑ ְּבֵעיֶנ֣י ק ַר֭ ִיָּגֽׁש׃ א ֹ֣ ל י ֶל֗ ֵא֝  ֑ יִמיֶנ ִמֽ ה ּוְרָבָב֥ ֶלף ֶא֗ ֙ ִמִּצּֿדְ

א־ְתֻאֶּנ֣ה ֹֽ ל ׃ ְמעֹוֶנֽ  ַׂשְ֣מָּת ְל֗יֹון ֶע֝ י ַמְחִּס֑ ֣ ְיָי י־ַאָּת֣ה ִּכֽ ה׃ ִּתְרֶאֽ ְרָׁשִע֣ים

֗ ְׁשָמְר ִל֝ ֑ ְיַצֶּוה־ָּל ַמְ֭לָאָכיו י ִּכ֣ ׃ ֳהֶלֽ ְּבָאֽ ב א־ִיְקַר֥ ֹֽ ל ַ֝גע ְוֶנ֗ ָרָע֑ה ֵאֶל֣י

ָוֶפֶ֣תן ַעל־ַׁשַ֣חל ׃ ַרְגֶלֽ ָּבֶאֶ֣בן ֶּפן־ִּתֹּג֖ף ִיָּׂש֑אּוְנ ִים ַעל־ַּכַּפ֥ ׃ י ְּבָכל־ְּדָרֶכֽ

ע י־ָיַד֥ ִּכֽ הּו ֵב֗ ּֿגְ ֲאַׂש֝ ֵט֑הּו ֲאַפּֿלְ ַוֽ ָחַׁ֭שק י ִב֣ י ִּכ֤ ין׃ ְוַתִּנֽ יר ְּכִפ֣ ס ִּתְרֹמ֖ ִּתְדֹר֑

ָיִ֭מים ֶר ֹא֣ הּו׃ ֵדֽ ֲאַכּֿבְ ַוֽ הּו ֵצֽ֗ ַחּֿלְ ֲא֝ ְבָצָר֑ה י ֹנִכ֣ ָאֽ ִעּ֣מֹו הּו ֱעֵנ֗ ֶאֽ ְוֽ ִני ִיְקָרֵא֨ י׃ ְׁשִמֽ

י׃ יֽׁשּוָעִתֽ ִּבֽ הּו ְוַ֝אְרֵא֗ ַ֖אְׂשִּביֵע֑הּו ָיִ֭מים ֶר ֹא֣ י׃ יֽׁשּוָעִתֽ ִּבֽ הּו ְוַ֝אְרֵא֗ ַ֖אְׂשִּביֵע֑הּו

ָתה ְיֽׁשּוָע֓ ֵא֤ין י ְפִׁש֥ ְלַנ֫ ים ִר֪ ֿמְ ֹאֽ ַרִּבי֘ם י׃ ָעָלֽ ים ָקִמ֥ ים ִּב֗ ַר֝ י ָצָר֑ ָמה־ַרּ֣בּו ָי ְי֖ ג תהלים

י קֹ֭וִלֽ י׃ רֹאִׁשֽ ים ּוֵמִר֥ י בֹוִד֗ ְּכ֝ י ֲעִד֑ ַּבֽ ָמֵג֥ ן ָי ְי֖ ְוַאָּת֣ה ָלה׃ ֶסֽ ים ִה֣ א ֵבֽ ּ֖לֹו

ֱהִקי֑צֹוִתי ָנה יָׁש֥ ִא֫ ָוֽ ְבִּתי ָׁשַכ֗ י ֲאִנ֥ ָלה׃ ֶסֽ ָקְדׁ֣שֹו ר ֵמַה֖ ַוַּיֲֽעֵנִ֙ני ֶאְקָר֑א ֣ ֶאל־ְיָי

ְיָי֨ ֘קּוָמ֤ה י׃ ָעָלֽ ָׁש֣תּו יב ִב֗ ָס֝ ר ֲאֶׁש֥ ָע֑ם ֲב֥בֹות ֵמִרֽ א־ִא֭יָרא ֹֽ ל ִני׃ ֵכֽ ִיְסֿמְ ֣ ְיָי י ִּכ֖
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֥ ְיָי ַלֽ ְרָּת׃ ִׁשַּבֽ ְרָׁשִע֣ים ִׁשֵּנ֖י ֶלִ֑חי ַב֣י ֿיְ ֶאת־ָּכל־ֹאֽ יָת י־ִהִּכ֣ ִּכֽ י ַה֗ ֱא יֵעִ֤ני ֽהֹוִׁש֘

ָלה׃ ֶּסֽ ִבְרָכֶת֣ ֖ ַעל־ַעּֿמְ ַהְיׁשּוָע֑ה

ינּו ָעֵלֽ ּוְפרֹוׂש ְלַחִּיים: נּו ַמְלֵּכֽ נּו ְוַהֲעִמיֵדֽ ְלָׁשלֹום ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ַהְׁשִּכיֵבֽ

: ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ : ָפֶנֽי ִמּֿלְ טֹוָבה ְּבֵעָצה ֵנֽנּו ְוַתּֿקְ : ְׁשלֹוֶמֽ ֻסַּכת

ָׂשָטן ְוָהֵסר ְוָיגֹון: ְוָרָעב ֶרב ְוֶחֽ ֶבר ֶּדֽ אֹוֵיב ינּו ֵמָעֵלֽ ְוָהֵסר נּו ַּבֲעֵדֽ ְוָהֵגן

נּו ּוַמִּציֵלֽ נּו ֵרֽ ׁשֹוֿמְ ֵאל ִּכי נּו: ַּתְסִּתיֵרֽ י ְּכָנֶפֽ ּוְבֵצל נּו: ּוֵמַאֲחֵרֽ ָפֵנֽינּו ִמּֿלְ

ְלַחִּיים נּו ּובֹוֵאֽ נּו ֵצאֵתֽ ּוְׁשמֹור ָּתה: ַאֽ ְוַרחּום ַחּנּון ֶל ֶמֽ ֵאל ִּכי ָּתה ַאֽ

עֹוָלם: ְוַעד ֵמַעָּתה ּוְלָׁשלֹום

ת׃ ֱאֶמֽ ְיָי֗ ֵא֣ל י ִת֥ א יָת ָּפִד֖ י ֫רּוִח֥ יד ַאְפִק֪ ֮ לאְּבָיְד תהלים

ִּביֽרּוָׁשָלִ֑ם ר ַהֹּבֵח֖ ֔ ְּב ֙ ְיָי ְוִיְגַע֤ר ן ַהָּׂשָט֔ ֙ ְּב ֤ ְיָי ר ִיְגַע֨ ן ֶאל־ַהָּׂשָט֗ ְיָי֜ אֶמר ֹ֨ גַוּי זכריה

ׁש׃ ֵמֵאֽ ל ֻמָּצ֥ ֖אּוד ֶז֦ה ֲה֧לֹוא

ֻּכָלם֙ ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ י ִמִּגֹּבֵר֖ ָלּ֑ה יב ָסִב֣ ים ִּגֹּבִר֖ ים ִׁשִּׁש֥ ה ֹמ֔ ֶׁשִּלְׁש ֙ ִמָּטת ה גִהֵּנ֗ השירים שיר

ַּבֵּליֽלֹות׃ ַחד ִמַּפ֖ ַעל־ְיֵר֔כֹו ֙ ַחְרּב יׁש ִא֤ ִמְלָחָמ֑ה י ֵד֖ ְמֻלּֿמְ ֶרב ֶח֔ ֲאֻחֵ֣זי

ִקִּו֥יִתי ִקִּו֥יִתי. ְיָי ִליׁשּוָעְת . ִליׁשּוָעְת ְיָי יִתי ִקִּוֽ ְיָי׃ יִתי ִקִּו֥ ֖ ְת יׁשּוָעֽ מטִלֽ בראשית

. ִליׁשּוָעְת ִקִּו֥יִתי ְיָי ִקִּו֥יִתי. ִליׁשּוָעְת ְיָי ְיָי. ִליׁשּוָעְת

ִנְבָרא: ְיִציר ָּכל ֶרם ְּבֶטֽ ָמַל ֲאֶׁשר עֹוָלם ֲאדֹון

ִנְקָרא: ְׁשמֹו ֶל ֶמֽ ֲאַזי ֹּכל ְבֶחְפצֹו ַנֲעָׂשה ְלֵעת

נֹוָרא: ִיְמלֹו ְלַבדֹו ַהֹּכל ִּכְכלֹות ְוַאֲחֵרי

ְּבִתְפָאָרה: ִיְהֶיה ְוהּוא ֶה ה ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא

יָרה: ְלַהְחִּבֽ לֹו ְלַהְמִׁשיל ֵׁשִני ְוֵאין ֶאָחד ְוהּוא

ְוַהִּמְׂשָרה: ָהעֹוז ְולֹו ַתְכִלית ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי

ָצָרה: ְּבֵעת ֶחְבִלי ְוצּור ּגֹוֲאִלי ְוַחי ֵאִלי ְוהּוא

ֶאְקָרא: ְּביֹום ּכֹוִסי ְמָנת ִלי ּוָמנֹוס ִנִּסי ְוהּוא

יָרה: ְוָאִעֽ ִאיַׁשן ְּבֵעת רּוִחי ַאְפִקיד ְּבָידֹו

ִאיָרא: ְולֹא ִלי ְיָי ְּגִוָּיִתי רּוִחי ְוִעם
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ּוְתנּוָמה ֵעיַני ַעל ֵׁשָנה ֶחְבֵלי ַהַּמִּפיל ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ִני ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבֽ ֲאבֹוַתי ֵהי ֵוא ַהי ֱא ְיָי ִמְּלָפֶנֽי ָרצֹון ִויִהי ַעְפַעָּפי: ַעל

ָרִעים ַוֲחלֹומֹות ַרְעיֹוַני ְיַבֲהֽלּוִני ְוַאל ְלָׁשלֹום: ִני ְוַתֲעִמיֵדֽ ְלָׁשלֹום

ִאיַׁשן ֶּפן ֵעיַני ְוָהֵאר : ְלָפֶנֽי ְׁשֵלָמה ִמָּטִתי ּוְתֵהא ָרִעים: ְוִהְרהּוִרים

ְלעֹוָלם ַהֵּמִאיר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ִין: ָעֽ ַּבת ְלִאיׁשֹון ַהֵּמִאיר ַאָּתה ִּכי ֶות: ַהָּמֽ

ִּבְכבֹודֹו: ֻּכּלֹו
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׃ ְּתִהָּלֶתֽ יד ַיִּג֥ י ּוִ֝פ֗ ִּתְפָּת֑ח ְׂשָפַת֣י נאֲאֹ֭דָני תהלים

ִיְצָחק ֵהי ֱא ַאְבָרָהם ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֲחָסִדים ּגֹוֵמל ֶעְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל ַיֲעֹקב ֵהי ֵוא

ַען ְלַמֽ ְבֵניֶהם ִלְבֵני גֹוֵאל ּוֵמִביא ָאבֹות ַחְסֵדי ְוזֹוֵכר ַהֹּכל ְוקֹוֵנה טֹוִבים

ַאְבָרָהם: ָמֵגן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוָמֵגן: יַע ּומֹוִׁשֽ עֹוֵזר ֶל ֶמֽ ְּבַאֲהָבה: ְׁשמֹו

יַע: ְלהֹוִׁשֽ ַרב ַאָּתה ֵמִתים ְמַחֵּיה ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ִּגּבֹור ַאָּתה

אומרים: פסח של א’ יום מוסף עד עצרת שמיני של ממוסף

ַהּגֶׁשם ּומֹוִריד ָהֽרּוַח ַמִּׁשיב

נֹוְֿפִלים סֹוֵמ ַרִּבים ְּבַרֲחִמים ֵמִתים ְמַחֵּיה ֶסד ְּבֶחֽ ַחִּיים ְמַכְלֵּכל

ָכֽמֹו ִמי ָעָפר: ִליֵׁשֵני ֱאמּוָנתֹו ּוְמַקֵּים ֲאסּוִרים ּוַמִּתיר חֹוִלים ְורֹוֵפא

ְוֶנֱאָמן ְיׁשּוָעה: יַח ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ֶל ֶמֽ ָּל ּֽדֹוֶמה ּוִמי ְּגבּורֹות ַעל ַּבֽ

ַהֵּמִתים: ְמַחֵּיה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֵמִתים: ְלַהֲחיֹות ַאָּתה

G למנחה קדושה e

ָמרֹום ִּבְׁשֵמי אֹותֹו ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים ְּכֵׁשם ָּבעֹוָלם ִׁשְמ ֶאת ְנַקֵּדׁש

ר ְוָאַמ֔ ֶאל־ֶזה֙ ֶז֤ה א ָקָר֨ ְנִביֶא ַיד ַעל ַּכָּכתּוב

ש”ץ:

ְּכבֹוֽדֹו׃ ֶרץ ָכל־ָהָא֖ א ֹ֥ ְמל ְצָב֑אֹות ֣ ְיָי ָק֖דֹוׁש ָק֛דֹוׁש ָק֧דֹוׁש וש”ץ: קהל

יֹאֵמרּו: ָּברּו ְלֻעָּמָתם ש”ץ:

קֹוֽמֹו׃ ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי ָּב֥רּו וש”ץ: קהל

ֵלאֹמר: ָּכתּוב ָׁש ְ ָק ּוְבִדְבֵרי ש”ץ:

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ר ָוֹ֝ד֗ ר ְלֹד֥ ִצּ֭יֹון ַהִ֣י ֱא ם עֹוָל֗ ְלֽ ְיָי֨ ֤ ִיְמ וש”ץ: קהל

ְוִׁשְבֲח ַנְקִּדיׁש ְ ְקֻדָּׁש ְנָצִחים ּוְלֵנַצח ָּגְדֶל ַנִּגיד ָודֹור ְלדֹור

ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֶמֶל ֵאל ִּכי ָוֶעד ְלעֹוָלם ָימּוׁש לֹא ִמִּפינּו ינּו ֵהֽ ֱא

...ּ ֽנו בְַחְרּתָ אַּתָה ַהָּקדֹוׁש: *ָהֵאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָּתה: ַאֽ

ש”ץ:
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G לשחרית קדושה e

ַּכָּכתּוב ָמרֹום ִּבְׁשֵמי אֹותֹו ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים ְּכֵׁשם ָּבעֹוָלם ִׁשְמ ֶאת ְנַקֵּדׁש

ר ְוָאַמ֔ ֶאל־ֶזה֙ ֶז֤ה א ָקָר֨ ְנִביֶא ַיד ַעל

ש”ץ:

ְּכבֹוֽדֹו׃ ֶרץ ָכל־ָהָא֖ א ֹ֥ ְמל ְצָב֑אֹות ֣ ְיָי ָק֖דֹוׁש ָק֛דֹוׁש ָק֧דֹוׁש וש”ץ: קהל

ְלֻעַּמת ִאים ִמְתַנּֿׂשְ קֹול ַמְׁשִמיִעים ְוָחָזק ַאִּדיר ָּגדֹול ַעׁש ְּבקֹול־ַרֽ ָאז

רּו: יֹאֵמֽ ָּברּו ְלֻעָּמָתם ְׂשָרִפים

ש”ץ:

קֹוֽמֹו׃ ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי ָּב֥רּו וש”ץ: קהל

ָמַתי : ָל ֲאַנְֽחנּו ְמַחִּכים ִּכי ינּו ָעֵלֽ ְוִתְמ יַע תֹוִפֽ נּו ַמְלֵּכֽ קֹוְמ ִמּֿמְ

ְוִתְתַקַּדׁש ִּתְתַּגַּדל ִּתְׁשּכֹון: ָוֶעד ְלֹעָלם ינּו ְּבָיֵמֽ ְּבָקרֹוב ְּבִצּיֹון ִּתְמ

יָנה ִתְרֶאֽ ְוֵעיֵנֽינּו ְנָצִחים: ּוְלֵנַֽצח ָודֹור ְלדֹור ִעיֿרְ ִים ְירּוָׁשַלֽ ְּבתֹו

: ִצְדֶקֽ יַח ְמִׁשֽ ָּדִוד ְיֵדי ַעל ֻעֶּז ְּבִׁשיֵרי ָהָאמּור ַּכָּדָבר ְ ַמְלכּו

ש”ץ:

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ר ָוֹ֝ד֗ ר ְלֹד֥ ִצּ֭יֹון ַהִ֣י ֱא ם עֹוָל֗ ְלֽ ְיָי֨ ֤ ִיְמ וש”ץ: קהל

ינּו ֵהֽ ֱא ְוִׁשְבֲח ַנְקִּדיׁש ְ ְקֻדָּׁש ְנָצִחים ּוְלֵנַצח ָּגְדֶל ַנִּגיד ָודֹור ְלדֹור

ָּברּו ָּתה: ַאֽ ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֶמֶל ֵאל ִּכי ָוֶעד ְלעֹוָלם ָימּוׁש לֹא ִמִּפינּו

...ּ ֽנו בְַחְרּתָ אַּתָה ַהָּקדֹוׁש: ָהֵאל ְיָי ַאָּתה

ש”ץ:

ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶּסֽ ְיַהֲללּו יֹום ְּבָכל ּוְקדֹוִׁשים ָקדֹוׁש ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש ַאָּתה

ַהָּקדֹוׁש: ָהֵאל ְיָי

ִמָּכל נּו ְורֹוַמְמָּתֽ נּו ָּבֽ יָת ְוָרִצֽ נּו אֹוָתֽ ְבָּת ָאַהֽ ָהַעִּמים ִמָּכל נּו ְבַחְרָּתֽ ַאָּתה

ַהָּגדֹול ְוִׁשְמ ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ נּו ְוֵקַרְבָּתֽ י ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו ְוִקַּדְׁשָּתֽ ׁשֹונֹות ַהּֿלְ

אָת: ָקָרֽ ינּו ָעֵלֽ ְוַהָּקדֹוׁש

ֻחֵּקי ַלֲעׂשֹות נּו ֵדֽ ַלּֿמְ ַוּֿתְ ִצְדֶקֽ ֵטי ִמְׁשּֿפְ ֶאת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ַוּתֹוִדיֵעֽ שבת: במוצאי

ּוִמְצֹות ֻחִּקים ֱאֶמת ְותֹורֹות ְיָׁשִרים ִמְׁשָּפִטים ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ַוִּתֶּתן־ָלֽ   ְרצֹוֶנֽ

ַׁשָּבת ְקֻדַּׁשת נּו ַוּתֹוִריֵׁשֽ ְנָדָבה: ְוַחֵּגי ֶדׁש ֹקֽ ּוֽמֹוֲעֵדי ָׂשׂשֹון ְזַמֵּני נּו ַוַּתְנִחיֵלֽ טֹוִבים:

אֹור ֵּבין ְלחֹול ֶדׁש ֹקֽ ֵּבין ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ַוַּתְבִּדיֵלֽ ֶגל: ָהֶרֽ ַוֲחִגיַגת מֹוֵעד ּוְכבֹוד

ְקֻדַּׁשת ֵּבין ַהַּמֲעֶׂשה: ְיֵמי ֶׁשת ְלֵׁשֽ ִביִעי ַהּֿׁשְ יֹום ֵּבין ָלַעִּמים ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ֶׁש ְלֹחֽ

ְׁשָּת ִקַּדֽ ַהַּמֲעֶׂשה ְיֵמי ֶׁשת ִמֵּׁשֽ ִביִעי ַהּֿׁשְ ְוֶאת־יֹום ְלָּת ִהְבַּדֽ טֹוב יֹום ִלְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת

: ִּבְקֻדָּׁשֶתֽ ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַעּֿמְ ְׁשָּת ְוִקַּדֽ ְלָּת ִהְבַּדֽ
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ַחִּגים ְלִׂשְמָחה מֹוֲעִדים ּו] ִלְמנּוָחה [ַׁשָּבתֹות ְּבַאֲהָבה ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ָלֽ ַוִּתֶּתן

יֹום] ְוֶאת ַהֶּזה [ַהַּׁשָּבת יֹום ֶאת ְלָׂשׂשֹון ּוְזַמִּנים

ולשמ”ת עצרת לשמיני לסכות לשבעות לפסח

ַחג ְׁשִמיִני

ַהֶּזה ֶרת ָהֲעֶצֽ

נּו ִׂשְמָחֵתֽ ְזַמן

ַהֻּסּכֹות ַחג

ְזַמן ַהֶּזה

נּו ִׂשְמָחֵתֽ

ַהָּׁשֻבעֹות ַחג

ַמַּתן ְזַמן ַהֶּזה

נּו ּתֹוָרֵתֽ

ַהַּמּצֹות ַחג

ְזַמן ַהֶּזה

נּו ֵחרּוֵתֽ

ִים: ִמְצָרֽ ִליִציַאת ֵזֶֽכר ֶדׁש ֹקֽ ִמְקָרא [ְּבַאֲהָבה]

ְוִיָּפֵקד ְוִיָּׁשַמע ְוֵיָרֶצה ְוֵיָרֶאה ְוַיִּגיַע ְוָיבֹא ַיֲעֶלה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ַעְבֶּדֽ ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ְוִזְכרֹון ינּו ֲאבֹוֵתֽ ְוִזְכרֹון ּוִפְקּדֹוֵנֽנּו ִזְכרֹוֵנֽנּו ְוִיָּזֵכר

ְלָפֶני ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ָּכל ְוִזְכרֹון ָקְדֶׁשֽ ִעיר ִם ְירּוָׁשַלֽ ְוִזְכרֹון

ְּביֹום ּוְלָׁשלֹום ּוְלַחִּיים ּוְלַרֲחִמים ֶסד ּוְלֶחֽ ּוְלֵחן ּוְלטֹוָבה ִלְפֵליָטה

ולשמ”ת עצרת לשמיני לסכות לשבעות לפסח

ַחג ְׁשִמיִני

ַהֶּזה ֶרת ָהֲעֶצֽ

ַהֻּסּכֹות ַחג

ַהֶּזה

ַהָּׁשֻבעֹות ַחג

ַהֶּזה

ַהַּמּצֹות ַחג

ַהֶּזה

ְלַחִּיים בֹו נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִלְבָרָכה בֹו נּו ּוָפְקֵדֽ ְלטֹוָבה ּבֹו ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ּנּו ָזְכֵרֽ

ֵעיֵנֽינּו י ֵאֶלֽ ִּכי נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ָעֵלֽ ְוַרֵחם ְוָחֵּננּו חּוס ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָעה ּוִבְדַבר

ָּתה: ַאֽ ְוַרחּום ַחּנּון ֶל ֶמֽ ֵאל ִּכי

ְלִׂשְמָחה ּוְלָׁשלֹום ְלַחִּיים י מֹוֲעֶדֽ ִּבְרַּכת ֶאת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ְוַהִּׂשיֵאֽ

ְרֵצה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ [ֱא נּו: ְלָבֲרֵכֽ ְרָּת ְוָאַמֽ יָת ָרִצֽ ַּכֲאֶׁשר ּוְלָׂשׂשֹון

ִמּטּוֶבֽ נּו ֵעֽ ַׂשּֿבְ ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן י ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו ֵׁשֽ ַקּֿדְ נּו] ִבְמנּוָחֵתֽ

ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ְוַהְנִחיֵלֽ ֶּבֱאֶמת ְלָעְבּֿדְ נּו ִלֵּבֽ ְוַטֵהר ִּביׁשּוָעֶתֽ נּו ֵחֽ ְוַׂשּֿמְ

ְב חּו ְוִיְׂשֿמְ ָקְדֶׁשֽ מֹוֲעֵדי ּו] [ַׁשַּבת ּוְבָׂשׂשֹון ְּבִׂשְמָחה ּוְבָרצֹון ְּבַאֲהָבה

ַמִּנים: ְוַהּֿזְ ִיְׂשָרֵאל ְו] [ַהַּׁשָּבת ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ְׁשֶמֽ אֹוֲהֵבי ִיְׂשָרֵאל
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ִלְדִביר ָהֲעבֹוָדה ְוָהֵׁשב ּוִבְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְּבַעּֿמְ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְרֵצה

ּוְתִהי ְּבָרצֹון ְתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ְמֵהָרה ּוְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְוִאֵּׁשי : ֵּביֶתֽ

ְלִצּיֹון ְּבׁשּוְֿב ֵעיֵנֽינּו ְוֶתֱחֶזֽיָנה : ַעֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹוַדת ָּתִמיד ְלָרצֹון

ְלִצּיֹון: ְׁשִכיָנתֹו ַהַּמֲחִזיר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְּבַרֲחִמים:

דרבנן: מודים הש”ץ– בחזרת

ְיָי הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ְּבֵראִׁשית: יֹוֵצר נּו ֵרֽ יֹוֿצְ ָּבָׂשר ָכל

ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ְוהֹוָדאֹות ְּבָרכֹות

נּו: ְוִקַּיְמָּתֽ נּו ֶׁשֶהֱחִייָתֽ ַעל ְוַהָּקדֹוׁש

ְוֶתֱאסֹוף נּו ֵמֽ ּוְתַקּֿיְ ְּתַחֵּיֽנּו ֵּכן

ִלְׁשֹמר ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצֹרת ינּו ָּגֻלּיֹוֵתֽ

ּוְלָעְבּֿדְ ְרֹצֶנֽ  ְוַלֲעׂשֹות י ֻחֶּקֽ

ָל מֹוִדים נּו ֶׁשָאֽ ַעל ָׁשֵלם ְּבֵלָבב

ַההֹוָדאֹות: ֵאל ָּברּו

הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָמֵגן ַחֵּיֽינּו צּור ָוֶעד ְלעֹוָלם

ָודֹור: ְלדֹור הּוא ַאָּתה נּו ִיְׁשֵעֽ

ַעל ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר ְּל נֹוֶדה

ְוַעל ְּבָיֶדֽ סּוִרים ַהּֿמְ ַחֵּיֽינּו

ְוַעל ָל קּודֹות ַהּֿפְ ינּו ִנְׁשמֹוֵתֽ

ְוַעל נּו ִעָּמֽ יֹום ָכל ֶׁשּֿבְ י ִנֶּסֽ

ֵעת ָכל ֶׁשּֿבְ י ְוטֹובֹוֶתֽ י אֹוֶתֽ ִנְפֿלְ

ִּכי ַהּטֹוב ִים: ְוָצֳהָרֽ ֶקר ָוֹבֽ ֶרב ֶעֽ

לֹא ִּכי ַרֵחם ְוַהֿמְ י ַרֲחֶמֽ ָכלּו לֹא

: ָל ינּו ִקִוֽ ֵמעֹוָלם י ֲחָסֶדֽ ּמּו ַתֽ

ְוָכל ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָּתִמיד נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ְוִיְתרֹוַמם ִיְתָּבַר ֻּכָּלם ְוַעל

נּו ְוֶעְזָרֵתֽ נּו ְיׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל ֶּבֱאֶמת ִׁשְמ ֶאת ִויַהֲללּו ָלה ֶּסֽ יֹוֽדּו ַהַחִּיים

ְלהֹודֹות: ָנֶאה ּוְל ִׁשְמ ַהּטֹוב ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶסֽ

הקהל: את מברכים הם כוהנים, יש אם ישראל בארץ הש”ץ בחזרת

אחד: כהן רק כשיש זה פרק מדלגים

תּוָבה ַהּֿכְ ַּבּתֹוָרה ֶׁשת ֻׁשֶּלֽ ַהֿמְ ָרָכה ַּבּֿבְ נּו ָּבֲרֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ש”ץ:

ֹּכֲהִנים, ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִמִּפי ָהֲאמּוָרה ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל

ָּכָאמּור: ְקדֹוֶׁשֽ ַעם וקהל: ש”ץ
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ַאֲהֹרן ֶׁשל ִּבְקֻדָּׁשתֹו נּו ִקְּדָׁשֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו כהנים:

ְּבַאֲהָבה: ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ֶאת ְלָבֵר ְוִצָּוֽנּו

יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨ ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ וְיָבֽ במדבר

ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨

ינּו ָעֵלֽ ֶּׁשָּגַזֽ ְרָּת ַמה ינּו ָעִׂשֽ ָהעֹוָלם ִרּבֹון כהנים:

נּו: ִהְבַטְחָּתֽ ַּכֲאֶׁשר נּו ִעָּמֽ ֲעֵׂשה ַאָּתה ַאף

ּוָבֵר֤ ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֗ ֜ ָקְדְׁש ִמְּמ֨עֹון יָפה֩ ַהְׁשִק֩

ר ֲאֶׁש֥ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ ְוֵאת֙ ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֔ ֙ ת־ַעְּמ ֶאֽ

ֶאֶ֛רץ ינּו ֲאֹבֵת֔ ַלֽ ֙ ְעָּת ִנְׁשַּב֨ ֲאֶׁש֤ר ַּכֽ ָל֑נּו ָּתה ָנַת֖

ׁש׃ ּוְדָבֽ ָחָל֖ב ת ָזַב֥

ׁשֹוֵכן ַּבָּמרֹום ַאִּדיר קהל:

ְוִׁשְמ ָׁשלֹום ַאָּתה ִּבְגבּוָרה

ֶׁשָּתִׂשים ָרצֹון ְיִהי ָׁשלֹום:

ֵּבית ַעְּמ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ

ּוְבָרָכה ַחִּיים ִיְׂשָרֵאל

ָׁשלֹום: ֶרת ְלִמְׁשֶמֽ

כהנים: אין עם בא”י או בחו”ל הש”ץ בחזרת

ְיֵדי ַעל ַהְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה ֶׁשת ַהְמֻׁשֶּלֽ ָרָכה ַּבּֿבְ נּו ָּבֲרֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ָּכָאמּור: ְקדֹוֶׁשֽ ַעם ֹּכֲהִנים ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִמִּפי ָהֲאמּוָרה ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ ְיָבֽ

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨

בשבת ובמנחה בשחרית

ְוַרֲחִמים ֶסד ָוֶחֽ ֵחן ּוְבָרָכה טֹוָבה ָׁשלֹום ִׂשים
ינּו ָאִבֽ נּו ָּבֲרֵכֽ : ַעֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ

ָּת ָנַתֽ ָּפֶנֽי ְבאֹור ִּכי ָּפֶנֽי ְּבאֹור ְּכֶאָחד נּו ֻּכָּלֽ

ּוְצָדָקה ֶסד ֶחֽ ְוַאֲהַבת ַחִּיים ּתֹוַרת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ָלֽ

ְוָׁשלֹום: ְוַחִּיים ְוַרֲחִמים ּוְבָרָכה

ובמעריב במנחה

ִיְׂשָרֵאל ַעל ָרב ָׁשלֹום

ִּכי ְלעֹוָלם ָּתִׂשים ַעּֿמְ

ָאדֹון ֶל ֶמֽ הּוא ַאָּתה

ַהָּׁשלֹום: ְלָכל

: ִּבְׁשלֹוֶמֽ ָׁשָעה ּוְבָכל ֵעת ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ֶאת ְלָבֵר ְּבֵעיֶנֽי ְוטֹוב

ַּבָּׁשלֹום: ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ֶאת ַהְמָבֵר ְיָי ַאָּתה ָּברּו
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ִתּדֹום ַנְפִׁשי ַלי ְוִלְמַקֿלְ ִמְרָמה ִמַּדֵּבר ּוְׂשָפַתי ֵמָרע ְלׁשֹוִני ְנֹצר ַהי ֱא

ִּתְרּדֹוף י ּוְבִמְצֹוֶתֽ ְּבתֹוָרֶתֽ ִלִּבי ְּפַתח ִּתְהֶיה: ַלֹּכל ֶּכָעָפר ְוַנְפִׁשי

ַמֲחַׁשְבָתם: ְוַקְלֵקל ֲעָצָתם ָהֵפר ְמֵהָרה ָרָעה ָעַלי ַהחֹוְׁשִבים ְוֹכל ַנְפִׁשי:

ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְיִמיֶנֽ  ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה

ְלָר֨צֹון ְה֥יּו ִיֽ  ִני׃ ֲעֵנֽ ַוֽ ֣ יֿנְ ְיִמֽ יָעה ֽהֹוִׁש֖ ְיִדיֶד֑י ֥צּון ֿלְ ֵיָחֽ ְלַ֭מַען : ּתֹוָרֶתֽ ס תהלים
יט תהלים

הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה י׃ ֲאִלֽ ְוֹגֽ י צּוִר֥ ָי֗ ְי֜ ְלָפֶנ֑י י ִלִּב֣ ְוֶהְג֣יֹון י ִאְמֵרי־ִפ֡

ָאֵמן: ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה

ִּבְמֵהָרה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשִיָּבֶנה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוִא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ּוְכָׁשִנים עֹוָלם ִּכיֵמי ְּבִיְרָאה ַנֲעָבְד ְוָׁשם : ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן ינּו ְבָיֵמֽ

ִנּֽיֹות׃ ַקְדֹמֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ם עֹוָל֔ ִּכיֵמ֣י ִוירּוָׁשָלִ֑ם ה ְיהּוָד֖ ת ִמְנַח֥ ְיָי֔ ַלֽ ָבה֙ ֿרְ ְוָעֽ ַקְדֹמִנּיֹות: ג מלאכי

122 עמ’ הלל אומרים טוב יום של בשחרית

ועלינו תתקבל קדיש אומרים ובמעריב במינחה

87 עמ’ שבת קבלת אומרים שבת ערב של מינחה אחרי



217

J לרגלים לשלש מוסף תפלת j

׃ ְּתִהָּלֶתֽ יד ַיִּג֥ י ּוִ֝פ֗ ִּתְפָּת֑ח ְׂשָפַת֣י נאֲאֹ֭דָני תהלים

ִיְצָחק ֵהי ֱא ַאְבָרָהם ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֲחָסִדים ּגֹוֵמל ֶעְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל ַיֲעֹקב ֵהי ֵוא

ַען ְלַמֽ ְבֵניֶהם ִלְבֵני גֹוֵאל ּוֵמִביא ָאבֹות ַחְסֵדי ְוזֹוֵכר ַהֹּכל ְוקֹוֵנה טֹוִבים

ַאְבָרָהם: ָמֵגן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ּוָמֵגן: יַע ּומֹוִׁשֽ עֹוֵזר ֶל ֶמֽ ְּבַאֲהָבה: ְׁשמֹו

יַע: ְלהֹוִׁשֽ ַרב ַאָּתה ֵמִתים ְמַחֵּיה ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ִּגּבֹור ַאָּתה

אומרים: פסח של א’ יום מוסף עד עצרת שמיני של ממוסף

ַהּגֶׁשם ּומֹוִריד ָהֽרּוַח ַמִּׁשיב

נֹוְֿפִלים סֹוֵמ ַרִּבים ְּבַרֲחִמים ֵמִתים ְמַחֵּיה ֶסד ְּבֶחֽ ַחִּיים ְמַכְלֵּכל

ָכֽמֹו ִמי ָעָפר: ִליֵׁשֵני ֱאמּוָנתֹו ּוְמַקֵּים ֲאסּוִרים ּוַמִּתיר חֹוִלים ְורֹוֵפא

ְוֶנֱאָמן ְיׁשּוָעה: יַח ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ֶל ֶמֽ ָּל ּֽדֹוֶמה ּוִמי ְּגבּורֹות ַעל ַּבֽ

ַהֵּמִתים: ְמַחֵּיה ְיָי ַאָּתה ָּברּו ֵמִתים: ְלַהֲחיֹות ַאָּתה

G המועד לחול קדושה e

ָמרֹום ִּבְׁשֵמי אֹותֹו ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים ְּכֵׁשם ָּבעֹוָלם ִׁשְמ ֶאת ְנַקֵּדׁש

ר ְוָאַמ֔ ֶאל־ֶזה֙ ֶז֤ה א ָקָר֨ ְנִביֶא ַיד ַעל ַּכָּכתּוב

ש”ץ:

ְּכבֹוֽדֹו׃ ֶרץ ָכל־ָהָא֖ א ֹ֥ ְמל ְצָב֑אֹות ֣ ְיָי ָק֖דֹוׁש ָק֛דֹוׁש ָק֧דֹוׁש וש”ץ: קהל

יֹאֵמרּו: ָּברּו ְלֻעָּמָתם ש”ץ:

קֹוֽמֹו׃ ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי ָּב֥רּו וש”ץ: קהל

ֵלאֹמר: ָּכתּוב ָׁש ְ ָק ּוְבִדְבֵרי ש”ץ:

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ר ָוֹ֝ד֗ ר ְלֹד֥ ִצּ֭יֹון ַהִ֣י ֱא ם עֹוָל֗ ְלֽ ְיָי֨ ֤ ִיְמ וש”ץ: קהל

ְוִׁשְבֲח ַנְקִּדיׁש ְ ְקֻדָּׁש ְנָצִחים ּוְלֵנַצח ָּגְדֶל ַנִּגיד ָודֹור ְלדֹור

ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֶמֶל ֵאל ִּכי ָוֶעד ְלעֹוָלם ָימּוׁש לֹא ִמִּפינּו ינּו ֵהֽ ֱא

...ּ ֽנו בְַחְרּתָ אַּתָה ַהָּקדֹוׁש: *ָהֵאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָּתה: ַאֽ

ש”ץ:
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G טוב ויום לשבת קדושה e

ִׁשְמ ַהַּמְקִּדיִׁשים ֶדׁש ֹקֽ ַׂשְרֵפי יַח ִׂשֽ ְּכסֹוד ְוַנְקִּדיֿׁשְ ַנֲעִריֿצְ

ר ְוָאַמ֔ ֶאל־ֶזה֙ ֶז֤ה א ְוָקָר֨ ְנִביֶא ַיד ַעל ַּכָּכתּוב ֶדׁש ַּבֹּקֽ

ש”ץ:

ְּכבֹוֽדֹו׃ ֶרץ ָכל־ָהָא֖ א ֹ֥ ְמל ְצָב֑אֹות ֣ ְיָי ָק֖דֹוׁש ָק֛דֹוׁש ָק֧דֹוׁש וש”ץ: קהל

ְּכבֹודֹו ְמקֹום ַאֵּיה ָלֶזה ֶזה ׁשֹוֲאִלים ְמָׁשֲרָתיו עֹוָלם ָמֵלא ְּכבֹודֹו

רּו: יֹאֵמֽ ָּברּו ְלֻעָּמָתם

ש”ץ:

קֹוֽמֹו׃ ִמּֿמְ ֖ ְּכבֹוד־ְיָי ָּב֥רּו וש”ץ: קהל

ֶקר ָוֹבֽ ֶרב ֶעֽ ְׁשמֹו ַהְמַיֲחִדים ַעם ְוָיחֹון ְּבַרֲחִמים ֶפן ִיֽ הּוא קֹומֹו ִמּֿמְ

ִרים: אֹוֿמְ ְׁשַמע ְּבַאֲהָבה ִים ַּפֲעַמֽ ָּתִמיד יֹום ְּבָכל

ש”ץ:

ד׃ ֶאָחֽ ֥ ְיָי ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ְיָי ִיְׂשָרֵא֑ל ע ְׁשַמ֖ וש”ץ: קהל

ְוהּוא נּו מֹוִׁשיֵעֽ הּוא נּו ַמְלֵּכֽ הּוא ינּו ָאִבֽ הּוא ינּו ֵהֽ ֱא הּוא ֶאָחד

ִהים ֵלא ָלֶכם ִלְהיֹות ַחי ָּכל ְלֵעיֵני ֵׁשִנית ְּבַרֲחָמיו נּו ַיְׁשִמיֵעֽ

ש”ץ:

ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֱא ֥ ְיָי י ֲאִנ֖ וש”ץ: קהל

֛ ְיָי ְוָהָי֧ה ְּבָכל־ָהָאֶ֑רץ ִׁשְ֭מ יר ה־ַאִּד֣ ָמֽ ינּו ֲאֹדֵנ֗ ֤ ְיָי נּו ַאִּדיֵרֽ ַאִּדיר

ד׃ ֶאָחֽ ּוְׁש֥מֹו ד ֶאָח֖ ֛ ְיָי ְהֶי֧ה ִיֽ ַה֗הּוא ַּבּ֣יֹום ַעל־ָּכל־ָהָאֶ֑רץ ֶל ְלֶמ֖

וש”ץ: קהל

ֵלאֹמר: ָּכתּוב ָקְדֿׁשְ ּוְבִדְבֵרי ש”ץ:

ֲללּוָיּֽה׃ ַהֽ ר ָוֹ֝ד֗ ר ְלֹד֥ ִצּ֭יֹון ַהִ֣י ֱא ם עֹוָל֗ ְלֽ ְיָי֨ ֤ ִיְמ וש”ץ: קהל

ְוִׁשְבֲח ַנְקִּדיׁש ְ ְקֻדָּׁש ְנָצִחים ּוְלֵנַֽצח ָּגְדֶלֽ ַנִּגיד ָודֹור ְלדֹור

ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֶל ֶמֽ ֵאל ִּכי ָוֶעד ְלעֹוָלם ָימּוׁש לֹא ינּו ִמִּפֽ ינּו ֵהֽ ֱא

...ּ ֽנו בְַחְרּתָ אַּתָה ַהָּקדֹוׁש: ָהֵאל ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָּתה: ַאֽ

ש”ץ:

ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶּסֽ ְיַהֲללּו יֹום ְּבָכל ּוְקדֹוִׁשים ָקדֹוׁש ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש ַאָּתה

ַהָּקדֹוׁש: ָהֵאל ְיָי

ִמָּכל נּו ְורֹוַמְמָּתֽ נּו ָּבֽ יָת ְוָרִצֽ נּו אֹוָתֽ ְבָּת ָאַהֽ ָהַעִּמים ִמָּכל נּו ְבַחְרָּתֽ ַאָּתה

ַהָּגדֹול ְוִׁשְמ ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ נּו ְוֵקַרְבָּתֽ י ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו ְוִקַּדְׁשָּתֽ ׁשֹונֹות ַהּֿלְ

ִלְמנּוָחה [ַׁשָּבתֹות ְּבַאֲהָבה ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ָלֽ ַוִּתֶּתן אָת: ָקָרֽ ינּו ָעֵלֽ ְוַהָּקדֹוׁש

יֹום] ְוֶאת ַהֶּזה [ַהַּׁשָּבת יֹום ֶאת ְלָׂשׂשֹון ּוְזַמִּנים ַחִּגים ְלִׂשְמָחה מֹוֲעִדים ּו]
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ולשמ”ת עצרת לשמיני לסכות לשבעות לפסח

ַחג ְׁשִמיִני

ַהֶּזה ֶרת ָהֲעֶצֽ

נּו ִׂשְמָחֵתֽ ְזַמן

ַהֻּסּכֹות ַחג

ְזַמן ַהֶּזה

נּו ִׂשְמָחֵתֽ

ַהָּׁשֻבעֹות ַחג

ַמַּתן ְזַמן ַהֶּזה

נּו ּתֹוָרֵתֽ

ַהַּמּצֹות ַחג

ְזַמן ַהֶּזה

נּו ֵחרּוֵתֽ

ִים: ִמְצָרֽ ִליִציַאת ֵזֶֽכר ֶדׁש ֹקֽ ִמְקָרא [ְּבַאֲהָבה]

ְיכֹוִלים נּו ָאֽ ְוֵאין נּו ַאְדָמֵתֽ ֵמַעל ְקנּו ְוִנְתַרַחֽ נּו ֵמַאְרֵצֽ ינּו ָּגִלֽ ינּו ֲחָטֵאֽ ֵני ּוִמּֿפְ

ְּבִחיָרֶתֽ ְּבֵבית ינּו חֹובֹוֵתֽ ְוַלֲעׂשֹות ְלָפֶנֽי ּוְלִהְׁשַּתֲחֹות ְוֵלָראֹות ַלֲעלֹות

ָחה ֶׁשִּנְׁשַּתּֿלְ ַהָּיד ֵני ִמּֿפְ ָעָליו ִׁשְמ ֶׁשִּנְקָרא ְוַהָּקדֹוׁש ַהָּגדֹול ִית ַּבַּבֽ

ַרֲחָמן ֶל ֶמֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי : ְּבִמְקָדֶׁש

ְמֵהָרה ְוִתְבֵנֽהּו ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ ִמְקָּדֿׁשְ ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ּוְתַרֵחם ֶׁשָּתׁשּוב

ְוהֹוַפע ְמֵהָרה ינּו ָעֵלֽ ְ ַמְלכּו ְּכבֹוד ַּגֵּלה נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ ְּכבֹודֹו: ּוְתַגֵּדל

ַּכֵּנס ינּו ּוְנפּוצֹוֵתֽ ַהּגֹוִים ִמֵּבין ינּו ְּפזּוֵרֽ ְוָקֵרב ָחי: ָּכל ְלֵעיֵני ינּו ָעֵלֽ ְוִהָּנֵׂשא

ִמְקָדֿׁשְ ֵּבית ִם ְוִלירּוָׁשַלֽ ְּבִרָּנה ִעיֿרְ ְלִצּיֹון נּו ַוֲהִביֵאֽ ֶרץ: ָאֽ ֵתי ִמַּיְרּֿכְ

ְּתִמיִדים ינּו חֹובֹוֵתֽ נֹות ָקְרּֿבְ ֶאת ְלָפֶנֽי ַנֲעֶׂשה ְוָׁשם עֹוָלם: ְּבִׂשְמַחת

מּוַסף ְוֶאת ַהֶּזה [ַהַּׁשָּבת יֹום מּוַסף ְוֶאת ְּכִהְלָכָתם: ּומּוָסִפים ְּכִסְדָרם

יֹום]

ולשמ”ת עצרת לשמיני לסכות לשבעות לפסח

ַחג ְׁשִמיִני

ַהֶּזה ֶרת ָהֲעֶצֽ

ַהֻּסּכֹות ַחג

ַהֶּזה

ַהָּׁשֻבעֹות ַחג

ַהֶּזה

ַהַּמּצֹות ַחג

ַהֶּזה

ינּו ָעֵלֽ ְבָּת ֶׁשָּכַתֽ ְּכמֹו ְרצֹוֶנֽ  ְּכִמְצַות ְּבַאֲהָבה ְלָפֶנֽי ְוַנְקִריב ַנֲעֶׂשה

ָּכָאמּור: ְכבֹוֶדֽ ִמִּפי ַעְבּֿדְ ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל ְּבתֹוָרֶתֽ
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בשבת:

ְּבלּוָל֥ה ִמְנָח֛ה ֶלת ֹס֧ ים ֶעְׂשֹרִנ֗ ּוְׁשֵנ֣י ם ְּתִמיִמ֑ ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ים ְׁשֵנֽי־ְכָבִׂש֥ ת ַהַּׁשָּב֔ ּוְביֹום֙ כח במדבר

ַׁשָּבת ָקְרַּבן ֶזה ּה׃ ְוִנְסָּכֽ יד ַהָּתִמ֖ ַעל־ֹעַל֥ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו ת ַׁשַּב֖ ֹעַל֥ת ְוִנְסּֽכֹו׃ ֶמן ַבֶּׁש֖

יֹום ְוָקְרַּבן

ולשמ”ת עצרת לשמיני לסכות לשבעות לפסח

ֶרת ָהֲעֶצֽ ַחג ְׁשִמיִני

ָּכָאמּור: ַהֶּזה

ַהֻּסּכֹות ַחג

ָּכָאמּור: ַהֶּזה

ַהָּׁשֻבעֹות ַחג

ָּכָאמּור: ַהֶּזה

ַהַּמּצֹות ַחג

ָּכָאמּור: ַהֶּזה

פסח): של שני ביום גם (בחו”ל פסח של ראשון ביום

ה ֲחִמָּׁש֨ ּוַבֽ ְיָי׃ ַלֽ ַסח ֶּפ֖ ֶדׁש ַלֹח֑ ֖יֹום ָעָׂש֛ר ְּבַאְרָּבָע֥ה ִראׁ֗שֹון ָהֽ ֶדׁש ּוַבֹח֣ כח במדבר

ִראׁ֖שֹון ָהֽ ַּבּ֥יֹום ל׃ ֵיָֽאֵכֽ ַמּ֖צֹות ים ָיִמ֔ ִׁשְבַע֣ת ָח֑ג ַהֶּז֖ה ֶדׁש ַלֹח֥ ֛יֹום ר ָעָׂש֥

ְיָי֔ ַלֽ ֹעָלה֙ ִאֶּׁש֤ה ם ְוִהְקַרְבֶּת֨ ֲעֽׂשּו׃ ַתֽ א ֹ֥ ל ה ֲעֹבָד֖ ָּכל־ְמֶל֥אֶכת ֶדׁש ִמְקָרא־ֹק֑

ִיְה֥יּו ם ְּתִמיִמ֖ ה ָׁשָנ֔ ְּבֵנ֣י ְכָבִׂשים֙ ְוִׁשְבָע֤ה ֶאָח֑ד ְוַאִ֣יל ֖ ִים ְׁשַנ ר ְּבֵנֽי־ָבָק֛ ים ָּפִר֧

222 עמ’ ומנחתם ם׃ ָלֶכֽ

פסח: של האחרונים וימים המועד בחול

ְוִׁשְבָע֤ה ֶאָח֑ד ְוַאִ֣יל ֖ ִים ְׁשַנ ר ְּבֵנֽי־ָבָק֛ ים ָּפִר֧ ְיָי֔ ַלֽ ֹעָלה֙ ִאֶּׁש֤ה ם ְוִהְקַרְבֶּת֨ כח במדבר

222 עמ’ ומנחתם ם׃ ָלֶכֽ ִיְה֥יּו ם ְּתִמיִמ֖ ה ָׁשָנ֔ ְּבֵנ֣י ְכָבִׂשים֙

לשבעות:

ֵתיֶכ֑ם ֻבֹע֖ ְּבָׁשֽ ְיָי֔ ַלֽ ֲחָדָׁשה֙ ִמְנָח֤ה ם יְֿבֶכ֜ ְּבַהְקִר֨ ים ַהִּבּכּוִר֗ ּוְב֣יֹום כח במדבר

ם ְוִהְקַרְבֶּת֨ ֲעֽׂשּו׃ ַתֽ א ֹ֥ ל ה ֲעֹבָד֖ ָּכל־ְמֶל֥אֶכת ם ָלֶכ֔ ִיְהֶי֣ה ֶדׁש֙ ְקָרא־ֹק֨ ִמֽ

ים ְכָבִׂש֖ ִׁשְבָע֥ה ֶאָח֑ד ַאִ֣יל ֖ ִים ְׁשַנ ר ְּבֵנֽי־ָבָק֛ ים ָּפִר֧ ְיָי֔ ַלֽ ֙ ַח ִניֹח֨ יַח ְלֵר֤ ה עֹוָל֜

222 עמ’ ומנחתם ָׁשָנֽה׃ ְּבֵנ֥י
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שני): ביום גם (בחו”ל סכות של ראשון ביום

ָּכל־ְמֶל֥אֶכת ם ָלֶכ֔ ִיְהֶי֣ה ֶדׁש֙ ְקָרא־ֹק֨ ִמֽ י ִביִע֗ ַהּֿׁשְ ֶדׁש ַלֹח֣ ֜יֹום ר ָעָׂש֨ ֲחִמָּׁשה֩ כטּוַבֽ במדבר

יַח ֵר֤ ה ִאֵּׁש֨ ה ֹעָל֜ ם ְוִהְקַרְבֶּת֨ ים׃ ָיִמֽ ִׁשְבַע֥ת ֖ יָי ַלֽ ַח֛ג ם ְוַחֹּגֶת֥ ֲעׂ֑שּו ַתֽ א ֹ֣ ל ה ֲעֹבָד֖

ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ר ָעָׂש֖ ה ָׁש֥ ְׁש ר ְּבֵנֽי־ָבָק֛ ים ָּפִר֧ ְיָי֔ ַלֽ ֙ ַח ִניֹח֨

222 עמ’ ומנחתם ְהֽיּו׃ ִיֽ ם ְּתִמיִמ֥ ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה

סוכות: המועד חול של א’ יום

ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ר ָעָׂש֖ ְׁשֵנ֥ים ר ְּבֵנֽי־ָבָק֛ ים ָּפִר֧ י ַהֵּׁשִנ֗ כטּוַבּ֣יֹום במדבר

222 עמ’ ומנחתם ישראל בארץ ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה

ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ר ַעְׁשֵּתי־ָעָׂש֖ ים ָּפִר֥ י ִליִׁש֛ ַהּֿׁשְ כטּוַבּ֧יֹום במדבר

222 עמ’ ומנחתם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖

סוכות: המועד חול של ב’ יום

ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ר ַעְׁשֵּתי־ָעָׂש֖ ים ָּפִר֥ י ִליִׁש֛ ַהּֿׁשְ כטּוַבּ֧יֹום במדבר

222 עמ’ ומנחתם ישראל בארץ ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖

ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ה ֲעָׂשָר֖ ים ָּפִר֥ ִביִע֛י ֿרְ ָהֽ ּוַבּ֧יֹום

222 עמ’ ומנחתם ם׃ ְּתִמיִמֽ

סוכות: המועד חול של ג’ יום

ָעָׂש֖ר ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ה ֲעָׂשָר֖ ים ָּפִר֥ ִביִע֛י ֿרְ ָהֽ כטּוַבּ֧יֹום במדבר

222 עמ’ ומנחתם ישראל בארץ ם׃ ְּתִמיִמֽ

ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ִּתְׁשָע֖ה ים ָּפִר֥ י ֲחִמיִׁש֛ ַהֽ ּוַבּ֧יֹום

222 עמ’ ומנחתם ם׃ ְּתִמיִמֽ

סוכות: המועד חול של ד’ יום

ָעָׂש֖ר ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ִּתְׁשָע֖ה ים ָּפִר֥ י ֲחִמיִׁש֛ ַהֽ כטּוַבּ֧יֹום במדבר

222 עמ’ ומנחתם ישראל בארץ ם׃ ְּתִמיִמֽ

ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ְׁשֹמָנ֖ה ים ָּפִר֥ י ַהִּׁשִּׁש֛ ּוַבּ֧יֹום

222 עמ’ ומנחתם ם׃ ְּתִמיִמֽ
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רבה: הושענא

ָעָׂש֖ר ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ְׁשֹמָנ֖ה ים ָּפִר֥ י ַהִּׁשִּׁש֛ ּוַבּ֧יֹום כט במדבר

ומנחתם ישראל בארץ ם׃ ְּתִמיִמֽ

ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ִׁשְבָע֖ה ים ָּפִר֥ ִביִע֛י ַהּֿׁשְ ּוַבּ֧יֹום

ומנחתם ם׃ ְּתִמיִמֽ

ש”ת): (בחו”ל עצרת בשמיני

ֲעֽׂשּו׃ ַתֽ א ֹ֥ ל ה ֲעֹבָד֖ ָּכל־ְמֶל֥אֶכת ָלֶכ֑ם ִּתְהֶי֣ה ֶרת ֲעֶצ֖ י ִמיִנ֔ ַהּֿׁשְ ַּבּיֹום֙ כט במדבר

ים ְּכָבִׂש֧ ֶאָח֑ד ַאִ֣יל ד ֶאָח֖ ר ַּפ֥ ְיָי֔ ַלֽ ֙ ַח ִניֹח֨ יַח ֵר֤ ה ִאֵּׁש֨ ה ֹעָל֜ ם ְוִהְקַרְבֶּת֨

ם׃ ְּתִמיִמֽ ִׁשְבָע֖ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה

כאן: ממשיכים

ֶעְׂשֹרִנים ּוְׁשֵני ַלָּפר ֶעְׂשרֹוִנים ָׁשה ְׁש ִּכְמֻדָּבר ְוִנְסֵּכיֶהם ּוִמְנָחָתם
ְתִמיִדים ּוְׁשֵני ְלַכֵּפר ְוָׂשִעיר ְּכִנְסּכֹו:  ִין ְוַיֽ ֶבׂש ַלֶּכֽ ְוִעָּׂשרֹון ִיל ָלָאֽ

ְּכִהְלָכָתם:

בשבת:

עּו ִיְׂשּֿבְ ֻּכָּלם ְׁשִביִעי ֵׁשי ְמַקּֿדְ ַעם ֶנג ֹעֽ ֵאי ְוֽקֹוֿרְ ַׁשָּבת ֵרי ׁשֹוֿמְ ְבַמְלכּוְת חּו ִיְׂשֿמְ

ֵזֶֽכר אָת ָקָרֽ אֹותֹו ָיִמים ֶחְמַּדת ְוִקַּדְׁשּתֹו ּבֹו יָת ָרִצֽ ִביִעי ּוַבּֿׁשְ ִמּטּוֶבֽ גּו ְוִיְתַעּֿנְ

ְבֵראִׁשית: ְלַמֲעֵׂשה

ֶרׁש ִהָּדֽ ּוֵמִטיב טֹוב ינּו ָעֵלֽ ַרֵחם ַרֲחָמן ֶל ֶמֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ְ ֵבי ְּבֵנה : ְרצֹוֶנֽ  ֶׁשָעׂשּו ָאבֹות ִּבְגַלל י ַרֲחֶמֽ ַּבֲהמֹון ינּו ָעֵלֽ ׁשּוָבה נּו ָלֽ

ְּבִתּקּונֹו: נּו ֵחֽ ְוַׂשּֿמְ ְּבִבְנָינ נּו ְוַהְרֵאֽ ְמכֹונֹו ַעל ִמְקָדֿׁשְ ְוכֹוֵנן ִחָּלה ְּכַבּֿתְ

ִיְׂשָרֵאל ְוָהֵׁשב ּוְלִזְמָרם ְלִׁשיָרם ּוְלִוִּים ַלֲעבֹוָדָתם ֹּכֲהִנים ְוָהֵׁשב

ינּו ְרָגֵלֽ ַּפֲעֵמי ׁש ְּבָׁש ְלָפֶנֽי ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ְוֵנָרֶאה ַנֲעֶלה ְוָׁשם ִלְנֵויֶהם:

֣ ְיָי ֶאת־ְּפֵנ֣י ֜ ָכל־ְזֽכּוֿרְ ה ֵיֽ ָרֶא֨ ה ַּבָּׁשָנ֡ ים ְּפָעִמ֣ ָׁש֣לֹוׁש : ְּבתֹוָרֶתֽ ַּכָּכתּוב טז דברים

ַהֻּסּ֑כֹות ּוְבַח֣ג ֻב֖עֹות ַהָּׁשֽ ג ּוְבַח֥ ַהַּמּ֛צֹות ְּבַח֧ג ר ִיְבָח֔ ֲאֶׁש֣ר ַּבָּמקֹום֙ י ֶה֗ ֱא
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ֲאֶׁש֥ר י ֶה֖ ֱא ֥ ְיָי ְּכִבְרַּכ֛ת ָי֑דֹו ַנֽת ְּכַמּֿתְ יׁש ִא֖ ם׃ ֵריָקֽ ֖ ְיָי ֶאת־ְּפֵנ֥י ֵיֽ ָרֶא֛ה א ֹ֧ ְול

׃ ָנַֽתן־ָלֽ

ְלִׂשְמָחה ּוְלָׁשלֹום ְלַחִּיים י מֹוֲעֶדֽ ִּבְרַּכת ֶאת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ְוַהִּׂשיֵאֽ

ְרֵצה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ [ֱא נּו: ְלָבֲרֵכֽ ְרָּת ְוָאַמֽ יָת ָרִצֽ ַּכֲאֶׁשר ּוְלָׂשׂשֹון

ִמּטּוֶבֽ נּו ֵעֽ ַׂשּֿבְ ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן י ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו ֵׁשֽ ַקּֿדְ נּו] ִבְמנּוָחֵתֽ

ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ְוַהְנִחיֵלֽ ֶּבֱאֶמת ְלָעְבּֿדְ נּו ִלֵּבֽ ְוַטֵהר ִּביׁשּוָעֶתֽ נּו ֵחֽ ְוַׂשּֿמְ

ְב חּו ְוִיְׂשֿמְ ָקְדֶׁשֽ מֹוֲעֵדי ּו] [ַׁשַּבת ּוְבָׂשׂשֹון ְּבִׂשְמָחה ּוְבָרצֹון ְּבַאֲהָבה

ַמִּנים: ְוַהּֿזְ ִיְׂשָרֵאל ְו] [ַהַּׁשָּבת ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ְׁשֶמֽ אֹוֲהֵבי ִיְׂשָרֵאל

226 עמ’ הכהנים ברכת כאן אומר טוב ביום הש”ץ בחזרת

ִלְדִביר ָהֲעבֹוָדה ְוָהֵׁשב ּוִבְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְּבַעּֿמְ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְרֵצה

ּוְתִהי ְּבָרצֹון ְתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ְמֵהָרה ּוְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְוִאֵּׁשי : ֵּביֶתֽ

ְלִצּיֹון ְּבׁשּוְֿב ֵעיֵנֽינּו ְוֶתֱחֶזֽיָנה : ַעֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹוַדת ָּתִמיד ְלָרצֹון

ְלִצּיֹון: ְׁשִכיָנתֹו ַהַּמֲחִזיר ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְּבַרֲחִמים:

דרבנן: מודים הש”ץ– בחזרת

ְיָי הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ְּבֵראִׁשית: יֹוֵצר נּו ֵרֽ יֹוֿצְ ָּבָׂשר ָכל

ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ְוהֹוָדאֹות ְּבָרכֹות

נּו: ְוִקַּיְמָּתֽ נּו ֶׁשֶהֱחִייָתֽ ַעל ְוַהָּקדֹוׁש

ְוֶתֱאסֹוף נּו ֵמֽ ּוְתַקּֿיְ ְּתַחֵּיֽנּו ֵּכן

ִלְׁשֹמר ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצֹרת ינּו ָּגֻלּיֹוֵתֽ

ּוְלָעְבּֿדְ ְרֹצֶנֽ  ְוַלֲעׂשֹות י ֻחֶּקֽ

ָל מֹוִדים נּו ֶׁשָאֽ ַעל ָׁשֵלם ְּבֵלָבב

ַההֹוָדאֹות: ֵאל ָּברּו

הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָמֵגן ַחֵּיֽינּו צּור ָוֶעד ְלעֹוָלם

ָודֹור: ְלדֹור הּוא ַאָּתה נּו ִיְׁשֵעֽ

ַעל ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר ְּל נֹוֶדה

ְוַעל ְּבָיֶדֽ סּוִרים ַהּֿמְ ַחֵּיֽינּו

ְוַעל ָל קּודֹות ַהּֿפְ ינּו ִנְׁשמֹוֵתֽ

ְוַעל נּו ִעָּמֽ יֹום ָכל ֶׁשּֿבְ י ִנֶּסֽ

ֵעת ָכל ֶׁשּֿבְ י ְוטֹובֹוֶתֽ י אֹוֶתֽ ִנְפֿלְ

ִּכי ַהּטֹוב ִים: ְוָצֳהָרֽ ֶקר ָוֹבֽ ֶרב ֶעֽ

לֹא ִּכי ַרֵחם ְוַהֿמְ י ַרֲחֶמֽ ָכלּו לֹא

: ָל ינּו ִקִוֽ ֵמעֹוָלם י ֲחָסֶדֽ ּמּו ַתֽ
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ְוָכל ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָּתִמיד נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ְוִיְתרֹוַמם ִיְתָּבַר ֻּכָּלם ְוַעל

נּו ְוֶעְזָרֵתֽ נּו ְיׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל ֶּבֱאֶמת ִׁשְמ ֶאת ִויַהֲללּו ָלה ֶּסֽ יֹוֽדּו ַהַחִּיים

ְלהֹודֹות: ָנֶאה ּוְל ִׁשְמ ַהּטֹוב ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶסֽ

הקהל את מברכים הם כוהנים, יש אם המועד, בחול בא”י הש”ץ בחזרת

אחד: כהן רק כשיש זה פרק מדלגים

תּוָבה ַהּֿכְ ַּבּתֹוָרה ֶׁשת ֻׁשֶּלֽ ַהֿמְ ָרָכה ַּבּֿבְ נּו ָּבֲרֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ש”ץ:

ֹּכֲהִנים, ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִמִּפי ָהֲאמּוָרה ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל

ָּכָאמּור: ְקדֹוֶׁשֽ ַעם וקהל: ש”ץ

ַאֲהֹרן ֶׁשל ִּבְקֻדָּׁשתֹו נּו ִקְּדָׁשֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו כהנים:

ְּבַאֲהָבה: ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ֶאת ְלָבֵר ְוִצָּוֽנּו

יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨ ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ ְיָבֽ ו במדבר

ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨

ינּו ָעֵלֽ ֶּׁשָּגַזֽ ְרָּת ַמה ינּו ָעִׂשֽ ָהעֹוָלם ִרּבֹון כהנים:

נּו: ִהְבַטְחָּתֽ ַּכֲאֶׁשר נּו ִעָּמֽ ֲעֵׂשה ַאָּתה ַאף

ּוָבֵר֤ ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֗ ֜ ָקְדְׁש ִמְּמ֨עֹון יָפה֩ ַהְׁשִק֩

ר ֲאֶׁש֥ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ ְוֵאת֙ ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֔ ֙ ת־ַעְּמ ֶאֽ

ֶאֶ֛רץ ינּו ֲאֹבֵת֔ ַלֽ ֙ ְעָּת ִנְׁשַּב֨ ֲאֶׁש֤ר ַּכֽ ָל֑נּו ָּתה ָנַת֖

ׁש׃ ּוְדָבֽ ָחָל֖ב ת ָזַב֥

ׁשֹוֵכן ַּבָּמרֹום ַאִּדיר קהל:

ְוִׁשְמ ָׁשלֹום ַאָּתה ִּבְגבּוָרה

ֶׁשָּתִׂשים ָרצֹון ְיִהי ָׁשלֹום:

ֵּבית ַעְּמ ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ

ּוְבָרָכה ַחִּיים ִיְׂשָרֵאל

ָׁשלֹום: ֶרת ְלִמְׁשֶמֽ

כהנים איו עם בא”י או בחו”ל הש”ץ בחזרת המועד בחול

ְיֵדי ַעל ַהְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה ֶׁשת ַהְמֻׁשֶּלֽ ָרָכה ַּבּֿבְ נּו ָּבֲרֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ָּכָאמּור: ְקדֹוֶׁשֽ ַעם ֹּכֲהִנים ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִמִּפי ָהֲאמּוָרה ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֥ ֶרְֿכ ְיָבֽ

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨

ָרצוׂן ְיִהי ֵּכן קהל: ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל ם ְוָיֵׂש֥ י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨
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ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַרֲחִמים ֶסד ָוֶחֽ ֵחן ּוְבָרָכה טֹוָבה ָׁשלֹום ִׂשים

נּו ָלֽ ָּת ָנַתֽ ָּפֶנֽי ְבאֹור ִּכי ָּפֶנֽי ְּבאֹור ְּכֶאָחד נּו ֻּכָּלֽ ינּו ָאִבֽ נּו ָּבֲרֵכֽ : ַעֶּמֽ

ְוַחִּיים ְוַרֲחִמים ּוְבָרָכה ּוְצָדָקה ֶסד ֶחֽ ְוַאֲהַבת ַחִּיים ּתֹוַרת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָׁשָעה ּוְבָכל ֵעת ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ֶאת ְלָבֵר ְּבֵעיֶנֽי ְוטֹוב ְוָׁשלֹום:

ַּבָּׁשלֹום: ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ֶאת ָבֵר ַהֿמְ ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ִתּדֹום ַנְפִׁשי ַלי ְוִלְמַקֿלְ ִמְרָמה ִמַּדֵּבר ּוְׂשָפַתי ֵמָרע ְלׁשֹוִני ְנֹצר ַהי ֱא

ִּתְרּדֹוף י ּוְבִמְצֹוֶתֽ ְּבתֹוָרֶתֽ ִלִּבי ְּפַתח ִּתְהֶיה: ַלֹּכל ֶּכָעָפר ְוַנְפִׁשי

ַמֲחַׁשְבָתם: ְוַקְלֵקל ֲעָצָתם ָהֵפר ְמֵהָרה ָרָעה ָעַלי ַהחֹוְׁשִבים ְוֹכל ַנְפִׁשי:

ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְיִמיֶנֽ  ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְׁשֶמֽ ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה

ְלָר֨צֹון ְה֥יּו ִיֽ  ִני׃ ֲעֵנֽ ַוֽ ֣ יֿנְ ְיִמֽ יָעה ֽהֹוִׁש֖ ְיִדיֶד֑י ֥צּון ֿלְ ֵיָחֽ ְלַ֭מַען : סּתֹוָרֶתֽ תהלים
יט תהלים

הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה י׃ ֲאִלֽ ְוֹגֽ י צּוִר֥ ָי֗ ְי֜ ְלָפֶנ֑י י ִלִּב֣ ְוֶהְג֣יֹון י ִאְמֵרי־ִפ֡

ָאֵמן: ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה

ִּבְמֵהָרה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשִיָּבֶנה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוִא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ּוְכָׁשִנים עֹוָלם ִּכיֵמי ְּבִיְרָאה ַנֲעָבְד ְוָׁשם : ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ֶחְלֵקֽ ְוֵתן ינּו ְבָיֵמֽ

ִנּֽיֹות׃ ַקְדֹמֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ם עֹוָל֔ ִּכיֵמ֣י ִוירּוָׁשָלִ֑ם ה ְיהּוָד֖ ת ִמְנַח֥ ְיָי֔ ַלֽ ָבה֙ ֿרְ ְוָעֽ גַקְדֹמִנּיֹות: מלאכי

232 עמ’ בחזרתו גשם תפילת אומר החזן אצרת שמיני של במוסף

230 עמ’ בחזרתו טל תפילת אומר החזן פסח א’ יום של במוסף

234 עמ’ הושנות אומרים בסכות

143 עמ’ כאלהינו” ו”אין קדיש אומרים שבת המועד וחול טובים יומים בשאר

51 עמ’ ועלינו קדיש אומרים בשבת) (שאין המועד בחול
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 J כהנים ברכת j

ִלְדִביר ָהֲעבֹוָדה ְוָהֵׁשב ּוִבְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְּבַעּֿמְ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְרֵצה

ּוְתִהי ְּבָרצֹון ְתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ְמֵהָרה ּוְתִפָּלָתם ִיְׂשָרֵאל ְוִאֵּׁשי : ֵּביֶתֽ

: ַעֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹוַדת ָּתִמיד ְלָרצֹון

וש”ץ: קהל

ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ ַרחּום ָאָּנא ּוְכָקְרָּבן: ְּכעֹוָלה נּו ֲעִתיָרֵתֽ ְלָפֶנֽי ְוֶתֱעַרב

ֵעיֵנֽינּו ְוֶתֱחֶזֽיָנה ִים: ִלירּוָׁשָלֽ ָהֲעבֹוָדה ֶדר ְוֵסֽ ְלִצּיֹון ְ ְׁשִכיָנ ָהֵׁשב

ּוְכָׁשִנים עֹוָלם ִּכיֵמי ְּבִיְרָאה ַנֲעָבְד ְוָׁשם ְּבַרֲחִמים ְלִצּיֹון ְּבׁשּוְֿב

ַקְדֹמִנּיֹות:

ַנֲעבֹוד: ְּבִיְרָאה ְלַבּֿדְ ְ ֶׁשאֹו ְיָי ַאָּתה ָּברּו ש”ץ:

דרבנן: מודים הש”ץ– בחזרת

ְיָי הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ְּבֵראִׁשית: יֹוֵצר נּו ֵרֽ יֹוֿצְ ָּבָׂשר ָכל

ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ְוהֹוָדאֹות ְּבָרכֹות

נּו: ְוִקַּיְמָּתֽ נּו ֶׁשֶהֱחִייָתֽ ַעל ְוַהָּקדֹוׁש

ְוֶתֱאסֹוף נּו ֵמֽ ּוְתַקּֿיְ ְּתַחֵּיֽנּו ֵּכן

ִלְׁשֹמר ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצֹרת ינּו ָּגֻלּיֹוֵתֽ

ּוְלָעְבּֿדְ ְרֹצֶנֽ  ְוַלֲעׂשֹות י ֻחֶּקֽ

ָל מֹוִדים נּו ֶׁשָאֽ ַעל ָׁשֵלם ְּבֵלָבב

ַההֹוָדאֹות: ֵאל ָּברּו

הּוא ָׁשַאָּתה ָל ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָמֵגן ַחֵּיֽינּו צּור ָוֶעד ְלעֹוָלם

ָודֹור: ְלדֹור הּוא ַאָּתה נּו ִיְׁשֵעֽ

ַעל ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר ְּל נֹוֶדה

ְוַעל ְּבָיֶדֽ סּוִרים ַהּֿמְ ַחֵּיֽינּו

ְוַעל ָל קּודֹות ַהּֿפְ ינּו ִנְׁשמֹוֵתֽ

ְוַעל נּו ִעָּמֽ יֹום ָכל ֶׁשּֿבְ י ִנֶּסֽ

ֵעת ָכל ֶׁשּֿבְ י ְוטֹובֹוֶתֽ י אֹוֶתֽ ִנְפֿלְ

ִּכי ַהּטֹוב ִים: ְוָצֳהָרֽ ֶקר ָוֹבֽ ֶרב ֶעֽ

לֹא ִּכי ַרֵחם ְוַהֿמְ י ַרֲחֶמֽ ָכלּו לֹא

: ָל ינּו ִקִוֽ ֵמעֹוָלם י ֲחָסֶדֽ ּמּו ַתֽ

ְוָכל ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָּתִמיד נּו ַמְלֵּכֽ ִׁשְמ ְוִיְתרֹוַמם ִיְתָּבַר ֻּכָּלם ְוַעל

נּו ְוֶעְזָרֵתֽ נּו ְיׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל ֶּבֱאֶמת ִׁשְמ ֶאת ִויַהֲללּו ָלה ֶּסֽ יֹוֽדּו ַהַחִּיים

ְלהֹודֹות: ָנֶאה ּוְל ִׁשְמ ַהּטֹוב ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָלה: ֶסֽ
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בלחש: לעצמם כהנים

ַהּזֹאת ַהְּבָרָכה ֶׁשְּתִהי ינּו ֲאבׂוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי   ִמְּלָפֶנֽ ָרצוׂן ְיִהי

ל ִמְכׁש ָּבה ִיְהֶיה ְולֹא ְׁשֵלָמה. ְּבָרָכה ִיׂשָרֵאל ַעְּמ ֶאת ְלָבֵר ֶׁשִּצִּויָתנּו

עׂוָלם: ְוַעד ֵמַעָּתה ְוָעוׂן

אחד: מכהן יותר יש כאשר

ַּבּתֹוָרה ֶׁשת ֻׁשֶּלֽ ַהֿמְ ָרָכה ַּבּֿבְ נּו ָּבֲרֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ש”ץ:

ֹּכֲהִנים ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִמִּפי ָהֲאמּוָרה ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל תּוָבה ַהּֿכְ

ָּכָאמּור: ְקדֹוֶׁשֽ ַעם וש”ץ: קהל

ֶׁשל ִּבְקֻדָּׁשתֹו נּו ִקְּדָׁשֽ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו כהנים:

ְּבַאֲהָבה: ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ֶאת ְלָבֵר ְוִצָּוֽנּו ַאֲהֹרן

אמירה: בלי הפסוקים קוראים רק

ֶרץ׃ ָוָאֽ ִים ָׁשַמ֥ ה ֵׂש֗ ֹע֝ ִמִּצּ֑יֹון ָי ְי֖ ֣ ֶרְֿכ ְיָבֽ ֥ ֶרְֿכ קידְיָבֽ תהלים

ֶרץ׃ ְּבָכל־ָהָאֽ ְמ֗ ִׁש֝ יר ה־ַאִּד֥ ָמֽ ֲאֹדֵנ֑ינּו ֥ ְיָי ֖ חְיָי תהלים

׃ ָבֽ יִתי י־ָחִס֥ ִּכֽ ל ֵא֝֗ ִני ֵר֥ ָׁשֿמְ ׃ טזְוִיְׁשְמֶרֽ תהלים

בשבת: לא אבל זו, פרק אומרים והקהל הנגון מערך הכהנים

ַע יֹוֵדֽ ְוֵאיִני ְמִּתי ָחַלֽ ֲחלֹום : ֶׁשָּל ַוֲחלֹומֹוַתי ֶׁשָּל ֲאִני עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו

ֲחלֹומֹוַתי ָּכל ֶׁשִּיְהיּו ֲאבֹוַתי ֵהי ֵוא ַהי ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי הּוא: ַמה

ַעל ְמִּתי ֶׁשָחַלֽ ּוֵבין ַעְצִמי ַעל ְמִּתי ֶׁשָחַלֽ ֵּבין - ְלטֹוָבה ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ָעַלי

מּו ְוִיְתַקּֿיְ ֵצם ְוַאּֿמְ ֵקם ַחּֿזְ ֵהם טֹוִבים ִאם ָעָלי: ֲאֵחִרים מּו ֶׁשָחֿלְ ּוֵבין ֲאֵחִרים

ְּכִחְזִקָּיֽהּו ְרָפֵאם ְרפּוָאה ְצִריִכים ְוִאם ַהַּצִּדיק: יֹוֵסף ַּכֲחלֹומֹות ּוָבֶהם ִבי

ּוְכֵמי ִמָּצַרְעּתֹו ּוְכַנֲעָמן ִמָּצַרְעָּתּה ִביָאה ַהּֿנְ ּוְכִמְרָים ֵמָחְליֹו ְיהּוָדה ֶל ֶמֽ

ְכָּת ֶׁשָהַפֽ ּוְכֵׁשם ֱאִליָׁשע: ְיֵדי ַעל ְיִרחֹו ּוְכֵמי ינּו ַרֵּבֽ ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל ָמָרה

ָעַלי ֲחלֹומֹוַתי ָּכל ַּתֲהֹפ ֵּכן ִלְבָרָכה ָלָלה ִמּֿקְ ָהָרָׁשע ִּבְלָעם ַלת ִקֿלְ ֶאת

ָאֵמן: ִני: ְוִתְרֵצֽ  ִני ּוְתָחֵּנֽ ִני ֵרֽ ְוִתְׁשֿמְ ְלטֹוָבה ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל
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ָלה׃ ֶסֽ ִאָּת֣נּו ָּפָנ֖יו ר ָיֵ֤א֥ ֲרֵכ֑נּו יָבֽ ִוֽ ְיָחֵּנ֥נּו ים ִה֗ ֱא ר ָיֵא֨

ת׃ ֱאֶמֽ ֶוֽ ֶסד ְוַרב־ֶח֥ ִים ַאַּפ֖ ֶר ֶא֥ ְוַחּ֑נּון ַר֖חּום ל ֵא֥ ְיָי֔ ֣ ְיָי ֧ ְיָי

ִני׃ ָאֽ ְוָעִנ֣י יד י־ָיִח֖ ִּכֽ ֑ ִני ְוָחֵּנ י ְּפֵנה־ֵאַל֥ ָּפָנ֛יו

א׃ ֶאָּׂשֽ י ַנְפִׁש֥ ְיָי֗ י ֵאֶל֥ ֵאֶל֖י

ֵע֭יֵנינּו ֵּכ֣ן ּה ְרָּת֥ ְּגִב֫ ֶאל־ַי֪ד ִׁשְפָח֘ה ְּכֵעיֵנ֣י ם ֲאֽדֹוֵניֶה֗ ֶאל־ַי֤ד ים ֲעָבִד֡ ְכֵעיֵנ֪י ה ִהֵּנ֨ ׃ יֻחֶּנֽ ָּך ִוֽ

ָחֵּנֽנּו׃ ֶׁשּֿיְ ד ַע֝֗ ֵה֑ינּו ֱא ֣ ֶאל־ְיָי

ַע יֹוֵדֽ ְוֵאיִני ְמִּתי ָחַלֽ ֲחלֹום : ֶׁשָּל ַוֲחלֹומֹוַתי ֶׁשָּל ֲאִני עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו

ֲחלֹומֹוַתי ָּכל ֶׁשִּיְהיּו ֲאבֹוַתי ֵהי ֵוא ַהי ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי הּוא: ַמה

ַעל ְמִּתי ֶׁשָחַלֽ ּוֵבין ַעְצִמי ַעל ְמִּתי ֶׁשָחַלֽ ֵּבין - ְלטֹוָבה ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ָעַלי

מּו ְוִיְתַקּֿיְ ֵצם ְוַאּֿמְ ֵקם ַחּֿזְ ֵהם טֹוִבים ִאם ָעָלי: ֲאֵחִרים מּו ֶׁשָחֿלְ ּוֵבין ֲאֵחִרים

ְּכִחְזִקָּיֽהּו ְרָפֵאם ְרפּוָאה ְצִריִכים ְוִאם ַהַּצִּדיק: יֹוֵסף ַּכֲחלֹומֹות ּוָבֶהם ִבי

ּוְכֵמי ִמָּצַרְעּתֹו ּוְכַנֲעָמן ִמָּצַרְעָּתּה ִביָאה ַהּֿנְ ּוְכִמְרָים ֵמָחְליֹו ְיהּוָדה ֶל ֶמֽ

ְכָּת ֶׁשָהַפֽ ּוְכֵׁשם ֱאִליָׁשע: ְיֵדי ַעל ְיִרחֹו ּוְכֵמי ינּו ַרֵּבֽ ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל ָמָרה

ָעַלי ֲחלֹומֹוַתי ָּכל ַּתֲהֹפ ֵּכן ִלְבָרָכה ָלָלה ִמּֿקְ ָהָרָׁשע ִּבְלָעם ַלת ִקֿלְ ֶאת

ָאֵמן: ִני: ְוִתְרֵצֽ  ִני ּוְתָחֵּנֽ ִני ֵרֽ ְוִתְׁשֿמְ ְלטֹוָבה ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל

ים ִה֣ ֱא ְּבֵעיֵנ֖י ְוֵׂשֶ֣כל־֑טֹוב ן ּוְמָצא־ֵח֖ ִיְׁשֽעֹו׃ י ֵה֥ ֱא ֵמֽ ה ּוְ֝צָדָק֗ ֑ ְיָי ֵמֵא֣ת ְבָ֭רָכה ִיָּׂש֣א א ִיָּׂש֨

ם׃ ְוָאָדֽ

ה׃ ָצָרֽ ְּבֵע֥ת נּו ַאף־ְיֽׁשּוָעֵת֖ ים ָקִר֔ ַלּֿבְ ְזֹרָעם֙ ֱהֵי֤ה ִקִּו֑ינּו ֣ ְל ָחֵּנ֖נּו ֥ ְיָי ֤ ְיָי

ֲעֵנֽ ִני׃ ר ַמֵה֥ א ְקָר֗ ֶא֝ ְּב֥יֹום  ֑ ָאְזֶנ י ה־ֵאַל֥ ַהֵּטֽ י ִל֥ ר ַצ֫ ְּב֪יֹום ִמֶּמִּני֘ י ָּפֶנ֨ ר ַאל־ַּתְסֵּת֬ ֙ ָּפָניו

ִים׃ ַּבָּׁשָמֽ י ִב֗ ֿׁשְ ֹּיֽ ַה֝ ֶאת־ֵעיַנ֑י ָנָׂש֣אִתי ֵאֶ֭לי י ֵאֶל֔

ם׃ ֲרֵכֽ ֲאָבֽ י ֲאִנ֖ ַוֽ ִיְׂשָרֵא֑ל ַעל־ְּבֵנ֣י י ֶאת־ְׁשִמ֖ ְוָׂש֥מּו ְוָיֵׂש֥ם

֙ ְיָי ֤ ְל ּוָבָאֶ֑רץ ַּבָּׁשַמִ֣ים ל י־ֹכ֖ ִּכֽ ְוַה֔הֹוד ְוַהֵּנַ֣צח ֶרת֙ ְוַהִּתְפֶא֨ ה בּוָר֤ ְוַהּֿגְ ה ֻדָּל֨ ַהּֿגְ ָי ְי֠ ֣ ְל ֖ ְל

אׁש׃ ֹֽ ְלר ל ְלֹכ֥ א ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖ ה ַהַּמְמָלָכ֔

יו׃ ּוְרָפאִתֽ ְיָי֖ ר ָאַמ֥ ְוַלָּק֛רֹוב ָר֧חֹוק ָלֽ ָׁש֜לֹום ָׁש֨לֹום ְׂשָפָתִ֑ים ִנ֣וב א ּבֹוֵר֖ ׃ ָׁשֽלֹום
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ֶּׁשָּגַזֽ ְרָּת ַמה ינּו ָעִׂשֽ ָהעֹוָלם ִרּבֹון כהנים:

ַּכֲאֶׁשר נּו ִעָּמֽ ֲעֵׂשה ַאָּתה ַאף ינּו ָעֵלֽ

֜ ָקְדְׁש ִמְּמ֨עֹון יָפה֩ ַהְׁשִק֩ נּו: ִהְבַטְחָּתֽ

ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֔ ֙ ת־ַעְּמ ֶאֽ ּוָבֵר֤ ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֗

ֲאֶׁש֤ר ַּכֽ ָל֑נּו ָּתה ָנַת֖ ר ֲאֶׁש֥ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ ְוֵאת֙

ׁש׃ ּוְדָבֽ ָחָל֖ב ת ָזַב֥ ֶאֶ֛רץ ינּו ֲאֹבֵת֔ ַלֽ ֙ ְעָּת ִנְׁשַּב֨

ׁשֹוֵכן ַּבָּמרֹום ַאִּדיר קהל:

ָׁשלֹום ַאָּתה ִּבְגבּוָרה

ָרצֹון ְיִהי ָׁשלֹום: ְוִׁשְמ

ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ֶׁשָּתִׂשים

ַחִּיים ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעְּמ

ָׁשלֹום: ֶרת ְלִמְׁשֶמֽ ּוְבָרָכה

ש”ץ:

ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַרֲחִמים ֶסד ָוֶחֽ ֵחן ּוְבָרָכה טֹוָבה ָׁשלֹום ִׂשים

נּו ָלֽ ָּת ָנַתֽ ָּפֶנֽי ְבאֹור ִּכי ָּפֶנֽי ְּבאֹור ְּכֶאָחד נּו ֻּכָּלֽ ינּו ָאִבֽ נּו ָּבֲרֵכֽ : ַעֶּמֽ

ְוַחִּיים ְוַרֲחִמים ּוְבָרָכה ּוְצָדָקה ֶסד ֶחֽ ְוַאֲהַבת ַחִּיים ּתֹוַרת ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ָׁשָעה ּוְבָכל ֵעת ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ֶאת ְלָבֵר ְּבֵעיֶנֽי ְוטֹוב ְוָׁשלֹום:

ַּבָּׁשלֹום: ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ֶאת ָבֵר ַהֿמְ ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ָׁשלֹום ֹעֶׂשה י׃ ֲאִלֽ ְוֹגֽ י צּוִר֥ ָי֗ ְי֜ ְלָפֶנ֑י י ִלִּב֣ ְוֶהְג֣יֹון י ִאְמֵרי־ִפ֡ ְלָר֨צֹון ְה֥יּו ִיֽ

ַיֲעֶׂשה: הּוא ִּבְמרֹוָמיו

143 עמ’ כאלהינו’ ’ואין תתקבל קדיש
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J טל תפילת j

הארון פותחים

׃ ְּתִהָּלֶתֽ יד ַיִּג֥ י ּוִ֝פ֗ ִּתְפָּת֑ח ְׂשָפַת֣י ֲאֹ֭דָני נא תהלים

ִיְצָחק ֵהי ֱא ַאְבָרָהם ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֲחָסִדים ּגֹוֵמל ֶעְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל ַיֲעֹקב ֵהי ֵוא

ַען ְלַמֽ ְבֵניֶהם ִלְבֵני גֹוֵאל ּוֵמִביא ָאבֹות ַחְסֵדי ְוזֹוֵכר ַהֹּכל ְוקֹוֵנה טֹוִבים

ּוָמֵגן: יַע ּומֹוִׁשֽ עֹוֵזר ֶל ֶמֽ ְּבַאֲהָבה: ְׁשמֹו

ִחידוׂת: ַאִּביָעה ְּבַדְעּתוׂ

ְלַהֲחדוׂת: ְּבַטל ְּבזּו זּו ְּבַעם

ְלַהֲחדוׂת: יָה ּוְדָׁשֶאֽ ֵּגיא ַטל

ְלֵהָחדׂות: ְּבִצּלוׂ ָּדִצים

ְלתׂוָלדוׂת: ְלָהֵגן ַטל ַיְלדּות אוׂת

ַאְבָרָהם: ָמֵגן ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַחִּיים ְמַכְלֵּכל יַע: ְלהֹוִׁשֽ ַרב ַאָּתה ֵמִתים ְמַחֵּיה ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ִּגּבֹור ַאָּתה

ּוַמִּתיר חֹוִלים ְורֹוֵפא נֹוְֿפִלים סֹוֵמ ַרִּבים ְּבַרֲחִמים ֵמִתים ְמַחֵּיה ֶסד ְּבֶחֽ

ּֽדֹוֶמה ּוִמי ְּגבּורֹות ַעל ַּבֽ ָכֽמֹו ִמי ָעָפר: ִליֵׁשֵני ֱאמּוָנתֹו ּוְמַקֵּים ֲאסּוִרים

ֵמִתים: ְלַהֲחיֹות ַאָּתה ְוֶנֱאָמן ְיׁשּוָעה: יַח ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ֶל ֶמֽ ָּל

ַהֵּמִתים: ְמַחֵּיה ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ְּכסּוִפים: ִלְרִסיסוׂ ֲהדוׂם ְּתהׂומוׂת

ִנְכָסִפים: לוׂ ֶׁשא ֶּדֽ ְנאוׂת ְוָכל

מׂוִסיִפים: ְּגבּורוׂת ִזְכרוׂ ַטל

מּוָסִפים: ְּבִגיַׁשת ָחקּוק

ְסִעיִפים: ְנקּוֵקי ּבוׂ ְלַהֲחיוׂת ַטל
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ֵתינּו: ֲאב ֵהי ֵוא ֵהינּו ֱא

ָדָגן ב ר : ְּבִדיֶצֽ ְבָרָכה ִׁשיֵתנּו : ַאְרֶצֽ ת ִלְרּצ ֵּתן

ְּבַטל: : ֶחְפֶצֽ ָּבּה ִעיר ֵמם ק : ְּבַהְפִריֶצֽ ׁש ְוִתיר

ַטל

ן ְלָגא ָהָאֶרץ ְּפִרי ֶרת: ּוְמֻעֶּטֽ ָבה ט ָׁשָנה ַצֵּוה

ְ ְּבָי ִׂשיָמּה ֶרת: ֶתֽ נ ְּכֻּסָּכה ִעיר ּוְלִתְפֶאֶרת:

ְּבַטל: ֶרת: ֲעֶטֽ

ַטל

נּו ֵעֽ ַׂשּֿבְ ִים ָׁשַמֽ ִמֶּמֶגד ְּברּוָכה: ֶאֶרץ ֲעֵלי ֵפף נ

ַאֲחֶרי ַּכָּנה ֲחֵׁשָכה: ִמּת ְלָהִאיר ְבָרָכה:

ְּבַטל: ְמׁשּוָכה:

ַטל

ֻמְבָחִרים: ִּבְמׂאֶדֽ ְטֵעם ָהִרים: צּוף ַיֲעִסיס

ְּבַטל: ָנִרים: ל ְוק ַנְנִעים ִזְמָרה ִֵרים: ִמַמְס ַחֵלץ ֲחנּוֶנֽי

ַטל

ד ד ינּו: ָיֵמֽ ְּתַחֵּדׁש ֲהָכֵעת ינּו: ֲאָסֵמֽ ַמֵּלא ַבע ָוׂש

ְּבַטל: נּו: ִׂשיֵמֽ ָרֶוה ַּגן נּו: ְׁשֵמֽ ַהֲעֵמד ְּכֶעְרּֿכְ

ַטל

ֲאֻיָמה ן: ָרז ְיִהי ַאל ְּבַמְׁשַמֵּנינּו ן: ָמז ְתָבֵר ּב

ְּבַטל: ן: ָרצ ָלּה ֶפק ָּתֽ ָאָנא ַכּצֹאן: ִהַּסְעָּת ֲאֶׁשר

ַטל

ַהָּטל: ּומֹוִריד ָהֽרּוַח ַמִּׁשיב ֵהינּו ֱא ְיָי הּוא ָׁשַאָּתה

אמן: ִלְקָלָלה. ְולֹא ִלְבָרָכה

אמן: ן. ְלָרז ְולֹא ַבע ְלׂש

אמן: ַלָּמֶות. ְולֹא ְלַחִּיים

הארון סוגרים

ְמַחֵּיה ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ָל ֶמה ּד ְוֵאין ְיׁשּוָעה, יַח ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ֶל ֶמֽ

ַהֵּמִתים:

217 עמ’ בקדושה ממשיך החזן



לרגלים לשלש מוסף תפלת 232

J גשם תפילת j

הארון פותחים

׃ ְּתִהָּלֶתֽ יד ַיִּג֥ י ּוִ֝פ֗ ִּתְפָּת֑ח ְׂשָפַת֣י ֲאֹ֭דָני נא תהלים

ִיְצָחק ֵהי ֱא ַאְבָרָהם ֵהי ֱא ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֲחָסִדים ּגֹוֵמל ֶעְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל ַיֲעֹקב ֵהי ֵוא

ַען ְלַמֽ ְבֵניֶהם ִלְבֵני גֹוֵאל ּוֵמִביא ָאבֹות ַחְסֵדי ְוזֹוֵכר ַהֹּכל ְוקֹוֵנה טֹוִבים

ּוָמֵגן: יַע ּומֹוִׁשֽ עֹוֵזר ֶל ֶמֽ ְּבַאֲהָבה: ְׁשמֹו

ּוְלַהְמַטר. ְלָהִריק ּוְלַהֲעִנין ְלַהֲעִביב ָמָטר. ר ֹשַ ֵׁשם ֻאַּתת ְּבִרי ַאף

ְׁשָטר. ְּבִנְׁשיוׂן ָיֳעָצרּו ְלַבל ַלֲעַטר. ֵּגיא ָּבם ִאִּבים ִים ַמֽ

ָמָטר: ׁשׂוֲאֵלי ָּבם ְּגנוׂן ֲאמּוִצים

ַאְבָרָהם: ָמֵגן ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַחִּיים ְמַכְלֵּכל יַע: ְלהֹוִׁשֽ ַרב ַאָּתה ֵמִתים ְמַחֵּיה ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ִּגּבֹור ַאָּתה

ּוַמִּתיר חֹוִלים ְורֹוֵפא נֹוְֿפִלים סֹוֵמ ַרִּבים ְּבַרֲחִמים ֵמִתים ְמַחֵּיה ֶסד ְּבֶחֽ

ּֽדֹוֶמה ּוִמי ְּגבּורֹות ַעל ַּבֽ ָכֽמֹו ִמי ָעָפר: ִליֵׁשֵני ֱאמּוָנתֹו ּוְמַקֵּים ֲאסּוִרים

ֵמִתים: ְלַהֲחיֹות ַאָּתה ְוֶנֱאָמן ְיׁשּוָעה: יַח ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ֶל ֶמֽ ָּל

ַהֵּמִתים: ְמַחֵּיה ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֶׁשם. ֶלֽ ְּבָצחוׂת ֶנִׁשי ְּפֵני ְלמׂוֵגג ֶּגֶֽשם. ֶלג ִמֶּפֽ ְלַפֵּלג ַיְטִריַח

ֶגֶֽׁשם. ִלְנֽפּוֵחי ְּבָרֳעָפם יַע ְלַהְרִּגֽ ֶׁשם. ְּבֶרֽ יָת ִּכִּנֽ ָר ְלַאּֿדְ ִים ַמֽ

ַהָגֶֽׁשים: ְּגבּורוׂת ַמְזִּכיִרים ְלַהֲחיוׂת

ֵתינּו: ֲאב ֵהי ֵוא ֵהינּו ֱא

ִים: ַמֽ ְלׁשׂוֲאֵלי ָנא ְזָכר ָאיׂם

ִים: ְּבַמֽ ֵאִלים ְלַהְרִחיץ ָקח ְּבִרית

ִים: ַמֽ ֲעֵלי יַח ֽ ֹשִ ְלׁשׂוְֿפֵכי ְּגמוׂל

ִים: ַּכָּמֽ ֵלב ְוָׁשַפ ְּדרׂוְׁשלֶנֱעַקד
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ִים: ַמֽ ֲעֵלי ַהּיוׂם ְלַמְפִּגיִעים ִהָּזֵכר

ִים: ַהָּמֽ ְּבִׁשֲקתׂות ָהִטים ָּבֿרְ ּפֵּצל ִוּדּוי

ִים: ַמֽ ֲעֵלי ַהּיוׂם ְלֶנֱעָצִרים ְזכוׂר

ָמִים: צׂאן ְלַהְׁשקוׂת ָּדָלה ֶבר ֶחֽ

ִים: ַמֽ ֲעֵלי י ְמַיֲחֶלֽ ְלטׂוָבה ְזכׂר טוׂב

ִים: ָמֽ ּֽבַמֶּטה עּו ִנְבֿקְ ֲאֶׂשר יוׂם

ִים: ַמֽ ְּבֵאר ֽמחׂוֲקֵקי ְנִדיִבים ּֽכִרַּית

ִים: ַמֽ יַרת ִּבְזִכֽ ְזכוׂר ִלְמַחנֲֶנֽי

ִים: ַהַּמֽ ְּבִנּסּו ִׁשְבָעה ֵכי ְמַנּֿסְ

ִים: ָמֽ ַיְרֵּדן ִּפְלֵאי ֶדק ְּבֶצֽ ַנֵהל

ִים: ַמֽ ִלְמַטר ְּכֵמִהים ֵּגב ֹשַ

ַמִים: ַיְׁשֵקִני ִמי ּוָפץ ָּתַאב ֲעבּור

ִים: ְּבַמֽ ְוִנְפָקִדים ְּפִקיִדים ְּפקׂד

ִים: ָמֽ ַכֵּדי ַאְרָּבָעה ִמְלאּו ָנם ֶדק ְּבֶצֽ ֵקם ַצּֿדְ

ִים: ַמֽ ַמּֽבּוֵעי ַעל ְוַנֲהֵלם ְרֵעם

ִים: ַמֽ ֽמׂוָצא ֵּבית ְּבַחְצרוׂת ֵנם ַׁשּֿכְ

ִים: ָמֽ ֲעָדֶנֽי ִמַּנַֽחל ְּתַרֵּום

ַהּגֶׁשם: ִריד ּומ ָהרּוַח ַמִּׁשיב ֵהינּו ֱא ְיָי הּוא ָׁשַאָּתה

אמן: ִלְקָלָלה. ְולֹא ִלְבָרָכה

אמן: ן. ְלָרז ְולֹא ַבע ְלׂש

אמן: ַלָּמֶות. ְולֹא ְלַחִּיים

הארון סוגרים

ְמַחֵּיה ְיָי ַאָּתה ָּברּו : ָל ֶמה ּד ְוֵאין ְיׁשּוָעה, יַח ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ֶל ֶמֽ

ַהֵּמִתים:
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D הושענות d

הֹוַׁשעָנא:

הֹוַׁשעָנא: נּו ֵאֽ ּבֹוֿרְ ְלַמַעְנ הֹוַׁשעָנא: ינּו ֵהֽ ֱא ְלַמַעְנ

הֹוַׁשעָנא: נּו ּדֹוְרֵׁשֽ ְלַמַעְנ הֹוַׁשעָנא: נּו ּגֹוֲאֵלֽ ְלַמַעְנ

של ששי

סוכות

של חמישי

סוכות

של רביעי

סוכות

של שלישי

סוכות

של שני

סוכות

של ראשון

סוכות
תשרי ט”ו

נצורה אום
אדמה

מארר
שתיה אבן

אני אום

חומה

א־ל

למושעות
שועי אערוך שני יום

אדמה

מארר
נצורה אום שתיה אבן חומה אום

א־ל

למושעות
שועי אערוך שלישי יום

אדמה

מארר
שתיה אבן חומה אום נצורה אום

א־ל

למושעות
שועי אערוך חמישי יום

אדמה

מארר
שתיה אבן חומה אום

א־ל

למושעות
שועי אערוך נצורה אום שבת

ְלהֹוִׁשיִעי: ּבֹו י ְּדַרְׁשִּתֽ ִּפְׁשִעי: ַבּצֹום יִתי ִּגִּלֽ ַׁשְוִעי: ְּבֵבית ׁשּוִעי: ֶאֱערֹו

ֵּכן ַחי מֹוִׁשיִעי: ְוַרֵחם ְזכֹור ְוהֹוִׁשיִעי: ְוֽקּוָמה ַׁשְוִעי: ְלקֹול יָבה ַהְקִׁשֽ

עֹוד ְלַבל ַמְרִׁשיִעי: ַּכֵּלה מֹוִׁשיִעי: ָיִחיׁש ְׁשִעי: ֶנק ְּבֶאֽ טֹוב ִעי: ְּתַׁשְעֿׁשְ

ֲעבֹור ִרְׁשִעי: ן ֲע ָנא ָׂשא ְלהֹוִׁשיִעי: ֶנַֽצח ִיְׁשִעי: ֵהי ֱא ַמֵהר ַּתְרִׁשיִעי:

רֹוֵמם ַׁשְוִעי: ָנא ַקֵּבל מֹוִׁשיִעי: ַצִּדיק צּור ְלהֹוִׁשיִעי: ָנא ְּפֵנה ִּפְׁשִעי: ַעל

הֹוַׁשעָנא: ְותֹוִׁשיִעי: יַע ּתֹוִפֽ מֹוִׁשיִעי: ַׁשַּדי ִיְׁשִעי: ֶרן ֶקֽ

והו” ”אני עם ממשיכים

ׁשּועֹות: ֶר ֶעֽ ֹּדְֿפֵקי ְּבַׁשְוֹעת: ָּגִׁשים ְׁשֻבעֹות: ְּבַאְרַּבע ְלמֹוָׁשעֹות: ֵאל

ְיׁשּועֹות: ֹחֵכי ְלַהְׁשעֹות: ֹזֲעִקים ֹעת: ִמְׁשַּתְעֿׁשְ ְוִחיֹדָתם ַׁשֲעֻׁשעֹות: הֹוֵגי

ְלָהִבין ְּבַׁשְּועֹות: י ֶעֽ ּכֹוֿרְ ָׁשעֹות: ִבין ֵעי ְ יֹו ְׁשעֹות: ָּב ְטפּוִלים

ֵעדּות ַמְׁשָמעֹות: ְספּורֹות ְּתׁשּועֹות: נֹוֵתן ִנְׁשָמעֹות: י ִמִּפֽ ְׁשמּועֹות:

ֶגׁש ֶרֽ ְּתׁשּועֹות: ִקְרַית נֹוָׁשעֹות: ַצִּדיק ְיׁשּועֹות: ּפֹוֵעל ַמְׁשִמיעֹות:

הֹוַׁשעָנא ִלְתׁשּועֹות ָּתִחיׁש ָׁשעֹות: ׁש ָׁש ְּתׁשּואֹות:
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ַהֲהרּוָגה ְלָתָמר: ָתה ָּדֿמְ ְוסּוָרה: ּגֹוָלה ַּכַחָּמה: ָּבָרה חֹוָמה: ֲאִני ֹאם

ּוְדבּוָקה ֲחבּוָקה יָה: ַמְכִעיֶסֽ ֵּבין ְזרּוָיה ִטְבָחה: ְּכצֹאן ֶבת ְוֶנֱחֶׁשֽ : י ָעֶלֽ

: ִיְרָאָת ֶדת לֹוֶמֽ ַּבּגֹוָלה: ְּכבּוָׁשה : ְלַיֲחָד ְיִחיָדה : ֻעָּל ֶנת טֹוֶעֽ : ָּב

ְּפדּוַית ֹסֲעָרה: ֲעִנָּיה : ִסְבָל ֶלת סֹוֶבֽ ְלַמִכים: ְנתּוָנה ִחי: ֶלֽ ְמֽרּוַטת

: ׁשֹוֲאִגים : ִּבְׁשֶמֽ ְרׁשּוִמים ַיֲעֹקב: ְקִהּלֹות ָקָדִׁשים: צֹאן טֹוִבָּיה:

הֹוַׁשעָנא: י ָעֶלֽ ְּתמּוִכים
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ַהּמֹוִרָּיה: ַהר ַהֻּמְצָנע: ְּדִביר ָאְרָנן: ֶרן ֹּגֽ ִחיָרה: ַהּֿבְ ֵּבית ְׁשִתָּיה: ֶבן ֶאֽ

ְמׂשֹוׂש נֹוף ְיֵפה ָבנֹון: ַהּֿלְ טֹוב ָדִוד: ָחָנה : ִּתְפַאְרֶּתֽ ְזבּול ֵיָרֶאה: ְוַהר

ֻסַּכת ַׁשֲאָנן: ָנֶוה : ְלִׁשְבֶּתֽ ָמכֹון ֶדק: ַהֶּצֽ ִליַנת ִפי: ֹיֽ יַלת ְּכִלֽ ֶרץ: ָהָאֽ ָּכל

ָרצּוף ַהֳּקָדִׁשים: ֶדׁש ֹקֽ ֻצֶּיֽ ֶנת: ַהֿמְ ִצּיֹון ִיְקַרת: ִּפַּנת ְׁשָבִטים: ַעִלַּית ָׁשֵלם:

הֹוַׁשעָנא: ַּתְלִּפּיֹות ֵּתל : ְּכבֹוֶדֽ ְׁשִכיַנת ַאֲהָבה:

והו” ”אני עם ממשיכים

הֹון ֶקת: ִמַּדֶּלֽ ָּדָגן ִמָּגָזם: ֶרן ֹּגֽ ֶלת: ַׁשֶּכֽ ִמּֿמְ ְּבֵהָמה ֶרר: ֵמֶאֽ ֲאָדָמה

ֶיֶקב ִמּגֹוַבי: ֶרף ֶטֽ ֵמָחָגב: ִחָּטה ִמֶּנֶֽׁשל: ַזֽ ִית הּוָמה: ִמּֿמְ ֶכל ְוֹאֽ ֵאָרה: ִמּֿמְ

ִמֶּבָהָלה: ֶנֶֽפׁש ָלַצל: ִמּֿצְ ֶגד ֶמֽ ֵמַאְרֶּבה: ֶקׁש ֶלֽ ַעת: ִמּתֹוַלֽ ֶרם ֶּכֽ ִמֶּיֶלק:

ָקִציר ִמיתּות: ִמּֿצְ צֹאן ִמִּׁשָּדפֹון: ֵּפרֹות ִמַּדּלּות: ֲעָדִרים ִמָּסְלָעם: ֽׂשַבע

הֹוַׁשעָנא: ֵמָחִסיל ְּתבּוָאה ִמִּצָּנמֹון: ֶלת ִׁשֹּבֽ ֵמָרזֹון: ֹרב ָלָלה: ִמּֿקְ

והו” ”אני עם ממשיכים

ָּנא: יָעה הֹוִׁשֽ ָוהֹו ֲאִני

ָנא: הֹוַׁשע ֵּכן ַעָּמ ְלֵיַֽׁשע ְ ְּבֵצא ִעָּמ ְּבלּוד ֵאִלים ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָנא: הֹוַׁשע ֵּכן ִהים ֱא ְלֵיַֽׁשע ְּדרּוִׁשים ִהים ֵוא ּגֹוי ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָנא: הֹוַׁשע ֵּכן ְצָבאֹות ַמְלֲאֵכי ְוִעָּמם ְצָבאֹות ֲהמֹון ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָנא: הֹוַׁשע ֵּכן ַמֲעִביִדים ְּבָיָדם ַחּנּון ֲעָבִדים ִמֵּבית ַזִּכים ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָנא: הֹוַׁשע ֵּכן ַמֲעִביִרים ִעָּמם ְיָקֿרְ ְּגָזִרים ְּבצּול ְטבּוִעים ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ
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ָנא: הֹוַׁשע ֵּכן ַוִיָּוַֽׁשע ְמֻצֶּיֶנת ְלגֹוָחּה ַוּֽיֹוַׁשע ֶרת ְמׁשֹוֶרֽ ַּכָּנה ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָנא: הֹוַׁשע ֵּכן ֶכם ִאּֿתְ ְוהּוֵצאִתי ָנקּוב ֶאְתֶכם ְוהֹוֵצאִתי ַמֲאַמר ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָנא: הֹוַׁשע ֵּכן ַח ִמְזֵּבֽ ְלַהִּקיף ֲעָרָבה עֹוְמֵסי ַח ִמְזֵּבֽ סֹוֲבֵבי ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָנא: הֹוַׁשע ֵּכן ְונֹוַׁשע ַאף ַּבֲחרֹון ֶׁשת ְּפֶלֽ ִצֵער ְּכֻהְפַׁשע ָארֹון ִּפְלֵאי ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָנא: הֹוַׁשע ֵּכן ֻׁשַּלְחָּת ְלַמֲעָנם ַרחּום ְחָּת ִׁשַּלֽ ָלה ָּבֶבֽ ְקִהּלֹות ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָּנא: ְוהֹוִׁשיָעה ַיֲעֹקב ָאֳהֵלי ְׁשבּות ְוָתִׁשיב ָּתׁשּוב ַיֲעֹקב ִׁשְבֵטי ְׁשבּות ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָּנא: ְוהֹוִׁשיָעה ְלמֹוָׁשעֹות ֗ל ֵא֗ ְיׁשּועֹות חֹוֵכי ְו֗ ְצוֹות ִמ֗ ֵרי ׁ֗שֹוֿמְ ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָּנא: יָעה הֹוִׁשֽ ָוהֹו ֲאִני

ְה֨יּו ְוִיֽ ם׃ עֹוָלֽ ַעד־ָהֽ ם ֵא֗ ְוַ֝נּֿׂשְ ּֽוְרֵע֥ם ֶאת־ַנֲֽחָלֶת֑ ּוָבֵר֥ ֶאת־ַעֶּמ֗ יָעה הֹוִׁש֤ כח תהלים

ָוָלְ֑יָלה יֹוָמ֣ם ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ֶאל־ְיָי ים ְקֹרִב֛ ְיָי֔ ִלְפֵנ֣י ֙ ְנִּתי ִהְתַחַּנ֨ ֲאֶׁש֤ר ֶּלה ֵא֗ י ְדָבַר֜ ח א‘ מלכים

ַעת ַּד֚ ַען ְלַמ֗ ְּביֹוֽמֹו׃ ְּדַבר־֥יֹום ל ִיְׂשָרֵא֖ ַעּ֥מֹו ּוִמְׁשַּפ֛ט ַעְבּ֗דֹו ִמְׁשַּפ֣ט ֲעׂ֣שֹות ַלֽ

ֽעֹוד׃ ין ֵא֖ ים ִה֑ ֱא ָהֽ ֣הּוא ְיָי֖ י ִּכ֥ ֶרץ ָהָא֔ ָּכל־ַעֵּמ֣י

לשבת הושנות

ַׁשָּבת: ִהְלכֹות ֶרת ּגֹוֶמֽ ְמִׁשיַבת: ֶנֶֽפׁש ְּבָדת ּבֹוֶנֽ ֶנת ְּכָבַבת: ְנצּוָרה אֹום

ֶגל ֶרֽ יַבת ּוְמִׁשֽ ַׁשָּבת: ְּתחּום ִים ַאְלַּפֽ ַעת ַהּקֹוַבֽ ַׁשָּבת: ַמְׂשַאת ֶׁשת ּדֹוֶרֽ

ַחת טֹוַרֽ ַׁשָּבת: ִּביַאת ְלַמֵהר ָׁשה ָחֽ ַּבַּׁשָּבת: ְמַקֶּיֶֽמת ְוָׁשמֹור ָזכֹור ִמַּׁשָּבת:

ָאה קֹוֿרְ ֶנג ָוֹעֽ ָּכבֹוד ַׁשָּבת: ְּכלֹות ַעד ֶנת ּוַמְמֶּתֽ ֶבת יֹוֶׁשֽ ַלַּׁשָּבת: ִמִּׁשָּשה ֹּכל

ַלַּׁשָּבת: ְמִכיָנה ּוִמְׁשֶּתה ַמֲאָכל ַּבַּׁשָּבת: ֶפת ְמַחֶּלֽ ּוְכסּות ְלבּוׁש ַלַּׁשָּבת:

ְׁשֵּתי ַעל ַּבַּׁשָּבת: ְמַקֶּיֶֽמת ׁש ָׁש ְסֻעּדֹות ַלַּׁשָּבת: ֶמת ַמְנֶעֽ ְמָגִדים ַעם ֹנֽ

ַקת ַהְדָלֽ ִצּוּוי ַּבַּׁשָּבת: ְרֻׁשּיֹות ַאְרַּבע ֶטת ּפֹוֶרֽ ַּבַּׁשָּבת: ַעת ּבֹוַצֽ ִכָּכרֹות

ֶלת ְמַפֶּלֽ ַבע ֶׁשֽ ֶנן ֶרֽ ַּבַּׁשָּבת: ֶׁשת ְמַקֶּדֽ ַהּיֹום ִקּדּוׁש ַּבַּׁשָּבת: ֶקת ַמְדֶלֽ ֵנר

ַׁשָּבת ֶׁשֻּכּלֹו ְליֹום ָּנה ַּתְנִחיֶלֽ ַּבַּׁשָּבת: ָאה קֹוֿרְ ַבָּדת ִׁשְבָעה ַּבַּׁשָּבת:

הֹוַׁשעָנא:

ָּנא: יָעה הֹוִׁשֽ ָוהֹו ֲאִני
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ּכה”נ: ַהב ִמַּלֽ ּוִמַּלְטּתֹו ְדָּת ַרֽ ַּבֲעדֹו ַיַֽהב י ָעֶלֽ ִהְׁשִלי ֲהמֹון ַאב ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ּכה”נ: ִּתְׁשַלח ַאל ְ ָי ְלהֹורֹו ָּת ִּדַּבְרֽ ַלח ַלֶּׁשֽ ְיִחיָדתֹו ָמַסר ִּגְזעֹו ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

הֹוַׁשְעָנא: ֵּכן ָׂשִעיר ֶטם ִמֶּׂשֽ ּתֹו ּוִמַּלֿטְ ָוִעיר ַקִּדיׁש ַמְלָא ִעם ַהֶּנֱאַבק ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ַטח ָלֶבֽ כּו ְוָהֿלְ ְּבָנְסָעם ימֹו ָצֵרֽ ְדָּת ָחַרֽ ַטח ֶּבֽ ָהִעיר ַעל ְּבֹבָאם ַזְרעֹו ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ּכה”נ:

הֹוַׁשְעָנא: ֵּכן ָאֶבן ְּכמֹו ת ִבְמצֹו דּו ָיֿרְ ְּבַמְלֵּבן מֹו ִמַּמְפִריֵכֽ ְטהֹוִרים ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

הֹוַׁשְעָנא: ֵּכן הֹוָרתֹו ֵחיק ֶאל ִלִּויתֹו צּוָרתֹו ֶמא ְּבֹגֽ ָמה ְּכִנְתַעּֿלְ ָּכִליל ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

הֹוַׁשְעָנא: ֵּכן ְוִנְתַּגָּבר ַּבֲעדֹו ָחל ֶנֶאָמן ְּכִנְתַעָּבר ַּבד ֻמְצָנף ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ּכה”נ: ִלְׁשִּתי ֶאת־ַהּֿפְ ַוַּי ֲאִביַׁשי ֲעָזרֹו ַהִּגִּתי ְּבֹנב ִיְׁשִּבי ְּבַיד ֻסַּגר ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

הֹוַׁשְעָנא: ֵּכן ִלְמלֹונֹו ְוׁשֹוַבְבּתֹו ְלִיְׁשעֹו יָת ִּצִּפֽ עֹונֹו ִמּֿמְ ַבע ֶׁשֽ ְּכָנד ָּפִקיד ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָעָלה ַּבּֿתְ ֲאֶׁשר ִים ַהַּמֽ ְוַגם ָהֵאׁש ִרְׁשַּפּתֹו ְעָלה ְלַמֽ ְוַׁשְעּתֹו ָּפר ָקַצב ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ּכה”נ:

ּכה”נ: ַהָּיֶֽלד ְּבַׂשר ַוָּיָֽהם ֵאָליו רּוחֹו ָּתֵׁשב ַהָּיֶֽלד ֵמת ִּכי ְל ִׁשַוע ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָּנא: ְוהֹוִׁשיָעה ְלמֹוָׁשעֹות ֗ל ֵא֗ ְיׁשּועֹות. חֹוֵכי ְו֗ ְצוֹות ִמ֗ ֵרי ׁ֗שֹוֿמְ ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ם: עֹוָלֽ ַעד־ָהֽ ם ֵא֗ ְוַ֝נּֿׂשְ ּֽוְרֵע֥ם ֶאת־ַנֲֽחָלֶת֑ ּוָבֵר֥ ֶאת־ַעֶּמ֗ יָעה כחהֹוִׁש֤ תהלים

ָּנא: יָעה הֹוִׁשֽ ָוהֹו ֲאִני

ָמ֣ם י ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ֶאל־ְיָי ים ְקֹרִב֛ ְיָי֔ ִלְפֵנ֣י ֙ ִהְתַחַּנְ֙נִּתי ֲאֶׁש֤ר ֶּלה ֵא֗ י ְדָבַר֜ ְה֨יּו חְוִיֽ א‘ מלכים

ַען ְלַמ֗ ׃ ֽמ ְּבי ם ְּדַבר־֥י ל ִיְׂשָרֵא֖ ַעּ֥מ ּוִמְׁשַּפ֛ט ַעְבּ֗ד ִמְׁשַּפ֣ט ת ַלֲעׂ֣ש ָוָלְ֑יָלה

ד׃ ֽע ין ֵא֖ ים ִה֑ ָהֱא ֣הּוא ְיָי֖ י ִּכ֥ ֶרץ ָהָא֔ ָּכל־ַעֵּמ֣י ַעת ַּד֚

143 עמ’ תתקבל קדיש אומרים המועד חול ושבת טוב ביום

51 עמ’ תתקבל קדיש אומרים בשבת) (שלא המועד בחול
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J רבא להושענא הושענות j

הֹוַׁשעָנא:

הֹוַׁשעָנא: נּו ּבֹוְרֵאֽ ְלַמַעְנ הֹוַׁשעָנא: ינּו ֵהֽ ֱא ְלַמַעְנ

הֹוַׁשעָנא: נּו ּדֹוְרֵׁשֽ ְלַמַעְנ הֹוַׁשעָנא: נּו ּגֹוֲאֵלֽ ְלַמַעְנ

: ָּדָת ַען ְלַמֽ : ְוִתְפַאְרָּת ָּגְדָל ַען ְלַמֽ : ְּבִריָת ַען ְלַמֽ : ֲאִמָּת ַען ְלַמֽ

: טּוָב ַען ְלַמֽ : ַחְסָּד ַען ְלַמֽ : ִזְכָר ַען ְלַמֽ : ִועּוָד ַען ְלַמֽ : הֹוָד ַען ְלַמֽ

ַען ְלַמֽ : ַמְלכּוָת ַען ְלַמֽ : ִלּמּוָד ַען ְלַמֽ : ְּכבֹוָד ַען ְלַמֽ : ִיחּוָד ַען ְלַמֽ

ַען ְלַמֽ : ִצְדָקָת ַען ְלַמֽ : ְּפֵאָר ַען ְלַמֽ : ֻעָּז ַען ְלַמֽ : סֹוָד ַען ְלַמֽ : ִנְצָח

: ְּתִהָּלָת ַען ְלַמֽ : ְׁשִכיָנָת ַען ְלַמֽ ָהַרִּבים: י ַרֲחֶמֽ ַען ְלַמֽ : ְקֻדָּׁשָת

הֹוַׁשעָנא:

ִיָּבֶנ֑ה׃ ֶחֶ֣סד ָלם ע֭ פט תהלים

ְלהֹוִׁשיִעי: ּבֹו י ְּדַרְׁשִּתֽ ִּפְׁשִעי: ַבּצֹום יִתי ִּגִּלֽ ַׁשְוִעי: ְּבֵבית ׁשּוִעי: ֶאֱערֹו

ֵּכן ַחי מֹוִׁשיִעי: ְוַרֵחם ְזכֹור ְוהֹוִׁשיִעי: ְוֽקּוָמה ַׁשְוִעי: ְלקֹול יָבה ַהְקִׁשֽ

עֹוד ְלַבל ַמְרִׁשיִעי: ַּכֵּלה מֹוִׁשיִעי: ָיִחיׁש ְׁשִעי: ֶנק ְּבֶאֽ טֹוב ְּתַׁשְעְׁשִעי:

ֲעבֹור ִרְׁשִעי: ן ֲע ָנא ָׂשא ְלהֹוִׁשיִעי: ֶנַֽצח ִיְׁשִעי: ֵהי ֱא ַמֵהר ַּתְרִׁשיִעי:

רֹוֵמם ַׁשְוִעי: ָנא ַקֵּבל מֹוִׁשיִעי: ַצִּדיק צּור ְלהֹוִׁשיִעי: ָנא ְּפֵנה ִּפְׁשִעי: ַעל

הֹוַׁשעָנא: ְותֹוִׁשיִעי: יַע ּתֹוִפֽ מֹוִׁשיִעי: ַׁשַּדי ִיְׁשִעי: ֶרן ֶקֽ

׃ ְיִמיֶנֽ  ָּת֥רּום ֗ ָיְ֝ד ז ִעם־ְּגבּוָר֑ה ָּתֹע֥ ַע ְז֭ר ֣ ְל פט תהלים

ְוִלי ַּדּלֹוִתי יע: ְלהֹוִׁשֽ ְוַרב ִּגּבֹור יַע: ְלהֹוִׁשֽ ֵאין ִּבְלּֿתְ יַע: ַהּמֹוִׁשֽ ָאדֹון

יַע: הֹוִׁשֽ י חֹוֶכֽ יַע: ּתֹוִׁשֽ י זֹוֲעֶקֽ יַע: ּומֹוִׁשֽ ּוַמִּציל יַע: ַהּמֹוִׁשֽ ָהֵאל יַע: ְיהֹוִׁשֽ

ַּבל ְלֵגיא יַע: ְותֹוִׁשֽ ַּתְדֵׁשא יַח ִׂשֽ ָּכל יַע: ְלַהְׁשִּפֽ ְיבּול יַע: ַּתְׂשִּבֽ י ְטָלֶאֽ

יַע: ְלָהִנֽ ְׂשִעיִרים יַע: ְלַהִּסֽ ְנִׂשיִאים יַע: ְותֹוִׁשֽ ַּתְמִּתיק ְמָגִדים יַע: ַּתְרִׁשֽ

יַע: ּתֹוִׁשֽ י ֶאֽ קֹוֿרְ יַע: ַּתְׂשִּבֽ י ְצֵמֶאֽ יַע: ּוַמְׂשִּבֽ ָיד ַח ּפֹוֵתֽ יַע: ַהְמִנֽ ִמּֿלְ ֲעָנִנים

הֹוַׁשעָנא: יַע: ּתֹוִׁשֽ י ְּתִמיֶמֽ יַע: הֹוִׁשֽ י ׁשֹוֲחֶרֽ יַע: ּתֹוִׁשֽ י ְרחּוֶמֽ
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ְלַאְבָרָה֑ם׃ ֶסד ֶח֖ ב ְלַיֲֽעֹק֔ ֱאֶמת֙ זִּתֵּת֤ן מיכה

ַהֲהרּוָגה ְלָתָמר: ָתה ָּדֿמְ ְוסּוָרה: ּגֹוָלה ַּכַחָּמה: ָּבָרה חֹוָמה: ֲאִני ֹאם

ּוְדבּוָקה ֲחבּוָקה יָה: ַמְכִעיֶסֽ ֵּבין ְזרּוָיה ִטְבָחה: ְּכצֹאן ֶבת ְוֶנֱחֶׁשֽ : י ָעֶלֽ

: ִיְרָאָת ֶדת לֹוֶמֽ ַּבּגֹוָלה: ְּכבּוָׁשה : ְלַיֲחָד ְיִחיָדה : ֻעָּל ֶנת טֹוֶעֽ : ָּב

ְּפדּוַית ֹסֲעָרה: ֲעִנָּיה : ִסְבָל ֶלת סֹוֶבֽ ְלַמִכים: ְנתּוָנה ִחי: ֶלֽ ְמֽרּוַטת

הֹוַׁשעָנא: ׁשֹוֲאִגים : ִּבְׁשֶמֽ ְרׁשּוִמים ַיֲעֹקב: ְקִהּלֹות ָקָדִׁשים: צֹאן טֹוִבָּיה:

הֹוַׁשעָנא: י ָעֶלֽ ְּתמּוִכים הֹוַׁשעָנא

ֶנַֽצח׃ ֣ ִּביִמיֿנְ ת טז ְנִע֖מ תהלים

ֶלם ְוֶצֽ ְּדמּות ְוָקְרָמה: ֶצם ְוֶעֽ ִּגיד ּוְנָׁשָמה: ְוֽרּוַח ָּבָׂשר ּוְבֵהָמה: ָאָדם

ְוקֹוָמה: ַאר ְוֹתֽ ִזיו ִנְדָמה: ֵהמֹות ַּכּֿבְ ְוִנְמַׁשל ָּדָמה: ֶבל ַלֶהֽ הֹוד ְוִרְקָמה:

ְוִׁשְקָמה: ְּכָרִמים ְוָקָמה: ְיָקִבים ְנַׁשָּמה: ֲעֵצי ִטיַעת ֲאָדָמה: ְּפֵני ִחּדּוׁש

ְלקֹוֲמָמה: ִׂשיִחים ָמה: ְלַקּֿיְ ְנִׁשָּיה ְלַסְּמָמה: ֹעז ִמְטרֹות ֻסָּיָמה: ַהֿמְ ְלֵתֵבל

ְלָזְרָמה: ָקִרים ְלָגְׁשָמה: ְצָמִחים יָמה: ְלַהֲעִצֽ ְּפָרִחים ְלָעְצָמה: ֲעָדִנים

ְּבִליָמה ַעל ְּתלּוָיה הֹוַׁשעָנא: ָמה: ְלרֹוֵמֽ ְׁשִתָּיה ָמה: ְלַׁשּֿלְ ְרִביִבים

הֹוַׁשעָנא:

֗ ְד ֝ה ְּתָנ֥ה ר ְּבָכל־ָהָאֶ֑רץ  ֲאֶׁש֥ ִׁשְ֭מ יר ה־ַאִּד֣ ינּו  ָמֽ ֲאֹדֵנ֗ ֤ חְיָי תהלים

ִים׃ ַעל־ַהָּׁשָמֽ

ַען ְלַמֽ ָוֵאׁש: ֵעִצים ַעל ַהֶּנֱעַקד ֵּבן ַען ְלַמֽ ֵאׁש: ַהב ְּבַלֽ ַהִּנְזַרק ֵאיָתן ַען ְלַמֽ

ַען ְלַמֽ ֵאׁש: ְואֹור ְּבָעָנן יָת ִהְנִחֽ ְּדָגִלים ַען ְלַמֽ ֵאׁש: ַׂשר ִעם ַהֶּנֱאַבק ִּגּבֹור

ְּבֶאְרֶאֵּלי ֶגן ְּכֶסֽ ְל ְוהּוא ַען ְלַמֽ ֵאׁש: ְּכַמְלֲאֵכי ְוִנְתַעָּלה ַלָּמרֹום ֹהֲעָלה

ֵאׁש: ַוֲעַנן ְיִריעֹות ִחּפּוי ַען ְלַמֽ ֵמֵאׁש תּונֹות ַהּֿנְ רֹות ִּדּֿבְ ֶזֶֽבד ַען ְלַמֽ ֵאׁש:

ֵאׁש: ֵמי ִמּֿׁשְ ְבָּת ָאַהֽ ֲאֶׁשר ְיִדידּות ַען ְלַמֽ ָּבֵאׁש: ָעָליו ְדָּת ָיַרֽ ָהר ֶכס ֶטֽ ַען ְלַמֽ

ֵאׁש: ֲחרֹון ְוֵהִסיר ֵאׁש: ַמְחַּתת ָלַקח ַען ְלַמֽ ָהֵאׁש ָעה ָׁשֿקְ ַעד ָּכַמּה ַען ְלַמֽ

ַען ְלַמֽ ֵאׁש: ַאְבֵני דּו ְוָיֿרְ ָידֹו ָנף ַען ְלַמֽ ָּבֵאׁש ְגדֹוָלה ִקְנָאה ְמַקֵּנא ַען ְלַמֽ

ִּפֵּלל ַען ְלַמֽ ָבֵאׁש: ְוִנְתַרָּצה ֶרן ַּבֹּגֽ ָעַמד ַען ְלַמֽ ֵאׁש: ְּכִליל ָחָלב ְטֵלה ָׂשם
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ַען ְלַמֽ ֵאׁש: ְוֽסּוֵסי ֶכב ְּבֶרֽ ְוִנְתַעָּלה ָעָלה ִציר ַען ְלַמֽ ָהֵאׁש: ָדה ְוָיֿרְ ָּבֲעָזָרה

ִׁשֲממֹות ַען ְלַמֽ ֵאׁש: ְוַנֲֽהֵרי ָחז ִרְֿבָבן ִרּבֹו ַען ְלַמֽ ָּבֵאׁש: ֻמְׁשָלִכים ְקדֹוִׁשים

ֵאׁש: ְּכִכּיֹור ָּתִׂשים ְיהּוָדה ַאֻּלֵפי ּתֹוְלדֹות ַען ְלַמֽ ָבֵאׁש: רּוָפה ַהּֿׂשְ ִעיֿרְ

הֹוַׁשעָנא:

יו׃ ְּבָכל־ַמֲעָׂשֽ יד ְוָ֝חִס֗ ְּבָכל־ְּדָרָכ֑יו ָי ְי֖ יק ַצִּד֣ קמה תהלים

נּו ְּתרֹוֲמֵמֽ ְוֶאל־ַהַּנֲחָלה. ֶבל ֶאל־ַהֶחֽ נּו ְּתִׁשיֵתֽ ְוִלְתִהָּלה. ְלֵׁשם ֵנֽנּו ִּתּֿתְ

ַּפְלֵגי ַעל ְּכֵעץ נּו ַּתִּציֵבֽ ִפיָּלה. ַהּֿתְ ְלֵבית נּו ֵצֽ ְּתַקּֿבְ ְעָלה. ְלָמֽ ְעָלה ְלַמֽ

ְכלּוָלה. ְּבַאֲהָבה נּו ֵרֽ ְּתַעּֿטְ ּוַמֲחָלה. ֶנֽ ַגע ִמָּכל נּו ִּתְפֵּדֽ ְׁשתּוָלה. ִים ַמֽ

ָחְכָמה נּו ֵאֽ ְּתַמּֿלְ ָלה. ֶסֽ ְמנּוחֹות ֵמי ַעל נּו ְּתַנֲהֵלֽ ִפָּלה. ַהּֿתְ ְּבֵבית נּו ֵחֽ ְּתַׂשּֿמְ

ַרח ְּבֹאֽ נּו ֵרֽ ְּתַיּֿׁשְ ְּכלּוָלה. ֶתר ְּבֶכֽ נּו ַּתְכִּתיֵרֽ ּוְגֻדָּלה. ֹעז נּו ַּתְלִּביֵׁשֽ ְוִׂשְכָלה.

נּו ַּתְזִּכיֵרֽ ּוְבֶחְמָלה. ְּבַרֲחִמים ְּתָחֵּנֽנּו ְמִסָּלה. ֶׁשר ְּבֹיֽ נּו ִּתָּטֵעֽ ְסלּוָלה.

נּו ַּתְדִּביֵקֽ ֲהֻמָּלה. ְּבִזיו נּו ֵרֽ ְּתַהּֿדְ ֻאָּלה. ַהּֿגְ ְלֵקץ נּו ּתׂוִׁשיֵעֽ ֹעָלה. זֹאת ְּבִמי

ְוָצֳהָלה. ְּבִרָּנה ְ ְלֵבי הּו ְּתִביֵאֽ דׂוָלה. ַהּֿגְ ַּבָיד נּו ֵלֽ ְּתַגּֿדְ ֲחֻתָּלה. ְּכֵאזֹור

ִעיְר ְּבִבְנַין נּו ְּתַלְּבֵבֽ ְּתלּוָלה. ֶבן ְּבֶאֽ נּו ֵרְ ְּתַאּֿדְ ְוַהָּצָלה. ַוח ְּבֶרֽ נּו ֵצֽ ְּתַאּֿמְ

ִּתָּלּה. ַעל ָהִעיר ָתה ְּבִנְבֿנְ ְּתַזֵּכְנּו ְּבִׁשְכלּוָלּה. ְלִצּיוׂן נּו ֵרֽ ְּתעׂוֿרְ ִחָּלה. ְּכַבּֿתְ

הֹוַׁשעָנא: ָלה ֶסֽ ַיֲעֹקב ֵהי ֱא נּו ְּתַחְּזֵקֽ הֹוַׁשעָנא ְוִגיָלה. ְּבָׂשׂשֹון נּו ַּתְרִּביֵצֽ

ַּבָּׁשַמִ֣ים ל י־ֹכ֖ ִּכֽ ְוַה֔הֹוד ְוַהֵּנַ֣צח ֶרת֙ ְוַהִּתְפֶא֨ ה בּוָר֤ ְוַהּֿגְ ה ֻדָּל֨ ַהּֿגְ ָי ְי֠ ֣ ְל כט א‘ דה”י

אׁש: ֹֽ ְלר ל ְלֹכ֥ א ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖ ה ַהַּמְמָלָכ֔ ֙ ְיָי ֤ ְל ּוָבָאֶ֑רץ

ֶאָחד׃ ּוְׁשמו ֶאָחד ְיָי ִיְהֶיה ַההּוא ַּבּיום ָהָאֶרץ. ָּכל ַעל ְלֶמֶל ְיָי ְוָהָיה יד זכריה

ֵלאֹמר: ָּכתּוב ּוְבתֹוָרְת

ד׃ ֶאָחֽ ֥ ְיָי ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ְיָי ִיְׂשָרֵא֑ל ע ְׁשַמ֖ ו דברים

ָוֶעד: ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּו

הֹוַׁשעָנא: ֵּכן ַעָּמ ְלֵיַֽׁשע ְ ְּבֵצא ִעָּמ ְּבלּוד ֵאִלים ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

הֹוַׁשעָנא: ֵּכן ִהים ֱא ְלֵיַֽׁשע ְּדרּוִׁשים ִהים ֵוא ּגֹוי ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

הֹוַׁשעָנא: ֵּכן ְצָבאֹות ַמְלֲאֵכי ְוִעָּמם ְצָבאֹות ֲהמֹון ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

הֹוַׁשעָנא: ֵּכן ַמֲעִביִדים ְּבָיָדם ַחּנּון ֲעָבִדים ִמֵּבית ַזִּכים ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ
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הֹוַׁשעָנא: ֵּכן ַמֲעִביִרים ִעָּמם ְיָקֿרְ ְּגָזִרים ְּבצּול ְטבּוִעים ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

הֹוַׁשעָנא: ֵּכן ַוִיָּוַֽׁשע ְמֻצֶּיֶנת ְלגֹוָחּה ַוּֽיֹוַׁשע ֶרת ְמׁשֹוֶרֽ ַּכָּנה ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

הֹוַׁשעָנא: ֵּכן ֶכם ִאּֿתְ ְוהּוֵצאִתי ָנקּוב ֶאְתֶכם ְוהֹוֵצאִתי ַמֲאַמר ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

הֹוַׁשעָנא: ֵּכן ַח ִמְזֵּבֽ ְלַהִּקיף ֲעָרָבה עֹוְמֵסי ַח ִמְזֵּבֽ סֹוְבֵבי ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

הֹוַׁשעָנא: ֵּכן ְונֹוַׁשע ַאף ַּבֲחרֹון ֶׁשת ְּפֶלֽ ִצֵער ְּכֻהְפַׁשע ָארֹון ִּפְלֵאי ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

הֹוַׁשעָנא: ֵּכן ֻׁשַּלְחָּת ְלַמֲעָנם ַרחּום ְחָּת ִׁשַּלֽ ָלה ָּבֶבֽ ְקִהּלֹות ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָּנא: ְוהֹוִׁשיָעה ַיֲעֹקב ָאֳהֵלי ְׁשבּות ְוָתִׁשיב ָּתׁשּוב ַיֲעֹקב ִׁשְבֵטי ְׁשבּות ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָּנא: ְוהֹוִׁשיָעה ְלמֹוָׁשעֹות ֗ל ֵא֗ ְיׁשּועֹות חֹוֵכי ְו֗ ְצוֹות ִמ֗ ׁ֗שֹוְמֵרי ְעָּת ְּכהֹוַׁשֽ

ָּנא: יָעה ִשֽ ה ָוה ֲאִני ש”ץ:

ָּנא: יָעה הֹוִׁשֽ ָאָּנא וש”ץ: קהל

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ָע ְלַׁשְעֿׁשְ ַנַֽחל ְּבַעְרֵבי ִיְׁשָע ְּתֵאֵבי ִחין ֱאזֹון ָאָּנא

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ָא ְּבַטְאֿטְ ּדּוָמה ִנְטָע ַּכַּנת ְּגאֹול ָאָּנא

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ְּבַהְטִּביָע ֶרץ ֶאֽ ּוַמֲחַׁשֵּכי ִטְבָע ִלְבִרית ַהֵּבט ָאָּנא

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ְּבהֹוִדיָע מֹו ָלֽ ַחְסּֿדְ ְיָדָע ָאב נּו ְזָכר־ָלֽ ָאָּנא

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ִפְלָא הּוא ִּכי ִיָּוַדע ְּבַהְפִליָא ֵלב ְטהֹוֵרי ָאָּנא

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ְּכִהָּׁשְֿבָע ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ ִיְׁשָע נּו ֶּתן־ָלֽ ַח ֹּכֽ ַּכִּביר ָאָּנא

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ָע ִׁשּֿוְ ְּכמֹו מֹור ְּבַהר ְּכמֹו ֶנֱעָקד ְמַׁשְּוָע ַעם ִמְׁשֲאלֹות ַמֵּלא ָאָּנא

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ַּבֲהִניָע ָעִריִצים ִנְטָע ֶאְׁשֵלי ַסֵּגב ָאָּנא

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ְּבַהְרִּביָע ֵמֶהם ִצָּיה ִרְבָע רֹות אֹוֿצְ נּו ָלֽ ְּפַתח ָאָּנא

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ִמְרָע ְּבטּוב ְרֵעם ְּברֹוֲעָע ֶרץ ֶאֽ י ֶאֽ קֹוֿרְ ָאָּנא

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ְּבַהִּׂשיָא ַּתְלִּפּיֹות ֵּתל ׁשֹוָא ִמּֿמְ ַעל ַּתֽ י ְׁשָעֶרֽ ָאָּנא

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ָנא ֵאל ָאָּנא וש”ץ: קהל

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ְּתַאֵּבד ַאל ִמִּסְפֿרְ נּו ְׁשֵמֽ אֹוֵבד ְּכֶׂשה ינּו ָּתִעֽ ָנא ֵאל

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ֲהרּוָגה י ְוָעֶלֽ ְקצּוָפה ַהֲהֵרָגה ֶאת־צֹאן ְרֵעה ָנא ֵאל

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ְוַרְעָיֶתֽ ְּפֻעָּלְת ַמְרִעיֶתֽ ְוצֹאן צֹאֿנְ ָנא ֵאל

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ָרצֹון ְּבֵעת ֲעֵנה ִׂשיָחם ַהּצֹאן ֲעִנֵּיי ָנא ֵאל

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ִין ְכַאֽ ִיְהיּו יֶהם ִמְתקֹוֲמֵמֽ ִין ַעֽ ְל ֵאי נֹוֿׂשְ ָנא ֵאל

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ִים ַמֽ ִיְׁשֲאבּון ַהְיׁשּוָעה ְּכִמַּמַעְיֵני ִים ַמֽ ְל ֵכי ִלְמַנּֿסְ ָנא ֵאל
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יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא נֹוָׁשִעים ּוְבִׁשְמ ְּב ְטפּוִלים מֹוִׁשיִעים ְלִצּיֹון ַיֲעלּו ָנא ֵאל

ָּנא:

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ִדים ְ ָּכל־ּבֹו ְלַנֵער ְזעֹום ְּבָגִדים ֲחמּוץ ָנא ֵאל

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ָוכֹור ֶת ְּבֶלֽ כּוֵרי ַהּֿנְ ִּתְזּכֹור ְוָזכֹור ָנא ֵאל

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ֵמֲעָרבֹות ְׁשֵעה ַּגְעָים ֲעָרבֹות ְּבַעְנֵפי י ֶׁשֽ ּדֹוֿרְ ָנא ֵאל

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ָנא ְׁשֵעה ְּבִפּלּוִלי ֲאָמַרי ָׁשָנה ְּבִעּטּור ָּבֵר ָנא ֵאל

ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ָנא ֵאל ָאָּנא וש”ץ: קהל

ִים ַמֽ ַמּבּול ְּבבֹוא ֶטף ִמֶּׁשֽ ֻמָּצל ִצְדקֹוָתיו ְּבֹרב ַהִּנְמָלט ְּבדֹורֹוָתיו ָּתִמים ַען ְלַמֽ

ְּבָכל־ַמֲעִׂשים ָׁשֵלם ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא חֹוָמה ֲאִני ְלֹאם

ַּכַחָּמה ְלָבָרה ִים ַמֽ ְמַעט ָנא ֻיַּקח ָנם ַמְלָאִכים ְּכָׁשר ִנִּסים ַּבֲעָׂשָרה ֻנֶּסה ַהֿמְ

ַאֵּיה ָזַעק ְלֵמָאה ֶנֱחַנט ְוָיִחיד ַר ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא

ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ְוסּוָרה ְלֹגָלה ִים ַמֽ אנּו ָמָצֽ ֲעָבָדיו ִּבְּׂשֽרּוהּו ְלֹעָלה ַהֶּׂשה

ְּבַמְקלֹות ְמַיֵחם ִחָּכה ּוְלִׁשְמ ַהִּנְׂשַטם ְּבָרָכה ְׂשֵאת ִקַּדם ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ

ָצַדק ְלַמַען ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ְלָתָמר ָתה ְלָדֿמְ ִים ַהַּמֽ ְּבִׁשֲקתֹות

ַהּטֹוב ְלָהָהר ִים ַמֽ יַבת ְמִרֽ ְּבֵמי ְּבַמָּסה ְמֻנֶּסה ְיַכֵהן ְּפֵאר ֶּכָחָתן ְלֹכֵהן ְל ֱהיֹות

ֲאֶׁשר ְיהּוָדה ְלֶאָחיו ְּגִביר ֱהיֹות ֹּפַאר ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא

הֹוַׁשְעָנא ְלַמַעְנ ִאם ִּכי נּו ָלֽ לֹוא ִים ַמֽ ִיַּזל ָיו ִמָּדֿלְ ַבע ֹרֽ ִמְסַּפר ְּבֶאָחיו ָּגַבר

ַהָּמן ִּכְלֵּכל ְּבִצְדקֹו ֲאֶׁשר ְוֶנֱאָמן ִמֹּכל ָעָנו ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ

ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ַהִּנְׁשָקָפה ְלזֹאת ִים ִמַּמֽ ּוָמׁשּוי ְלגֹוֵאל ָמׁשּו

ַּבִּמְקָּדׁש ָלבֹוא ְמֻצֶּוה ְוֻתִּמים אּוִרים ַהּלֹוֵבׁש ְמרֹוִמים ְּכַמְלֲאֵכי ַׂשְמּתֹו ַען ְלַמֽ

ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ַאֲהָבה ְלחֹוַלת ִים ַמֽ יַצת ּוְרִחֽ ִים ְוַרְגַלֽ ִים ָיַדֽ ְּבִקּדּוׁש

ָצה ָרֽ ְלַרְגָלּה ֵעיַנֽ ִים ָמה הּוֿׂשְ ֵלב ֵהי ִלְכֵמֽ ַמֲחַנֽ ִים ְמחֹוַלת ְנִביָאה ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ

ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ֹאָהָליו ְלֽטֹובּו ִים ַמֽ ְּבֵאר ֶדת ָוֶרֽ ֲעלֹות

ִים ַהַּמֽ תּו ִנְכֿרְ ַבַּיְרֵּדן ְּבָעְברֹו ִאֵהל ָעָליו ֶדׁש ַהֹּקֽ ְורּוַח ֶהל ֵמֹאֽ ָמׁש לֹא ְמָׁשֵרת

ְלטֹוָבה ְראֹות ִלַּמד ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ּוָבָרה ְלָיָפה

הֹוַׁשְעָנא ְלָבנֹון ְלַכַּלת ִים ַמֽ ֶפל ַהֵּסֽ ְמלֹא ִמִּגָּזה ַטל ִמָּצה ִנְפָלאֹות ַאֵּיה ָזַעק אֹות

ָּתה ַּתֽ ְּבָיָדם ֲאֶׁשר ִמְלַחְמֶּתֽ ֲעׂשֹות ְּכלּוֵלי ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ

יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ָב דּו ְ ָב ְללֹא ִים ַמֽ ְּבָיָדם ְּבָלְקָקם ִמּגֹוי ְצרּוֵפי ְיׁשּוָעֶתֽ

ִמַּמְכֵּתׁש ֻהְקָּדׁש ְלָנִזיר ֶחם ֵמֶרֽ ֲאֶׁשר ָּדׁש צֹוְרִרים ָיִחיד ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא
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ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ָקְדֶׁשֽ ֵׁשם ַען ְלַמֽ ִים ַמֽ ּלֹו ְעָּת ִהְבַקֽ ִחי ֶלֽ

ְׁשָאב ָצו ֵמֵחְטא ָעם ְּבׁשּוב ִחֵּדל ֵעָדה ֵלב ׁשּות ֵמִעּֿקְ ְוָגֵדל הֹוֵל טֹוב ַען ְלַמֽ

ְמַכְרֵּכר ַחָּי ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ִם ִּכיֽרּוָׁשָלֽ ְלָנאָוה ִים ַמֽ

מּו ְלָׂשֽ ִים ַמֽ ְׁשתֹות ְּכָתַאב ְלָפָניו ְמַנֵּס ִׁשיר ְּכֵלי ְּבָכל ּתֹוָרה ַלֵּמד ַהֿמְ ְּבִׁשיר

ַהְמַקֵּנא ָעָרה ַבּֿסְ ָעָלה ָז ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ִסְבָרם ְב

הֹוַׁשְעָנא ְּבֵרכֹות ְלֵעיֶנֽיָה ִים ּוַמֽ ָעָפר ְוִלֲחָכה ֵאׁש ָדה ָיֿרְ ְלִפּלּולֹו ֶעְבָרה ּוֵמִׁשיב

ּבֹו ֶנֱאַצל ְּברּוחֹו ְׁשַנֽ ִים ִּפי ְלַרּבֹו ֶּבֱאֶמת ְוֵׁשֵרת ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ

ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ָכה ָכֹמֽ ִמי ְלָפצּו ִים ַמֽ ֵּגִבים אּו ִנְתַמּֿלְ ְמַנֵּגן ְּבַקְחּתֹו

ְמָחֵרף ְּבבֹא ָאז ְלצֹאֶנֽ  ְּתׁשּוָבה ַהַּמְכִריז ְרצֹוֶנֽ  ֲעׂשֹות ִהְרֵהר ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ

ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ִפי ֹיֽ ִמְכַלל ְלִצּיֹון ִים ַמֽ ֵעינֹות ָסַתם

ִים ּוַמֽ עֹוִנים ֵזֿרְ ׁשּו ָּדֿרְ ְלִהְתָּגֵאל ְּבִלי ִנְגָלה מֹו ָלֽ ְ ְוסֹו ַהּגֹוָלה ְּבתֹו ְּדָרֽׁשּו

ּוִביָנה ָחְכָמה ָּגַמר ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ַבָּצר י ֶאֽ ְלקֹוֿרְ

ָעם ִתי ְלַרָּבֽ ִים ַמֽ ְּבַרֲחֵבי ׁשּוִלים ַהּֿמְ ֲאָמִרים נּו ֵמֽ ְמַחּֿכְ ֲאָמָנה ְמַפֵּלׂש ָמִהיר סֹוֵפר

ְל ׁשֹוְֿפִכים ֵלב ְּבָכל ַהּיֹום ְל ָּבֵאי ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא

הֹוַׁשְעָנא ַבָּים ְלׁשֹוְרֽרּו ִים ַמֽ ִמְטרֹות עֹוז ִמּֿמְ ׁשֹוֲאִלים ָוֵלב ֵלב ְּבלֹא יַח ִׂשֽ

ְצֵמִאים ְוַעֶּמֽ ְ ַנֲחָל ְוֵהם ְׁשֶמֽ ִיְגַּדל ֵרי אֹוֿמְ ַען ְלַמֽ ָּתה: ַאֽ ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ

ינּו ָאִבֽ ָּנא יָעה ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא ְמנּוָחה מֹו ָלֽ ְרָּת ְלַתֽ ִים ַלַּמֽ ֲעֵיָפה ֶרץ ְּכֶאֽ ְלֶיְׁשֲע

ָּתה: ַאֽ

ָנא ְסַלח הֹוַׁשְעָנא ָּנא: יָעה הֹוִׁשֽ ָאָּנא ָנא ֵאל הֹוַׁשְעָנא וש”ץ: קהל

ָמֻעֵּזֽנּו: ֵאל נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ָנא ְוַהְצִליָחה

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ִים ַּכַּמֽ ֵלב ְל ׁשֹוְֿפִכים ֱאמּוִנים ַּתֲעֶנה

ָנא: ְוַהְצִליָחה ִים ּוַבַּמֽ ָבֵאׁש ָּבא ַען ְלַמֽ

ָמֻעֵּזֽנּו: ֵאל נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִים ַמֽ ְמַעט ָנא ֻיַּקח ְוָנם ָּגַזר

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ִים ַמֽ ִּגְזֵרי זּו ָּגֽ ְדָגִלים ַּתֲעֶנה

ָנא: ְוַהְצִליָחה ִים ַהָּׁשַמֽ ַער ְּבַׁשֽ ַהֶּנֱעַקד ַען ְלַמֽ

ָמֻעֵּזֽנּו: ֵאל נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִים ַהַּמֽ ְּבֵאֹרת ְוָחַפר ְוָׁשב

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ִים ַמֽ ֲעֵלי חֹוִנים ַזִּכים ַּתֲעֶנה

ָנא: ְוַהְצִליָחה ִים ַהַּמֽ ְּבִׁשֲקתֹות ַמְקלֹות ְמַפֵּצל ָחָלק ַען ְלַמֽ

ָמֻעֵּזֽנּו: ֵאל נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִים ַמֽ ֵאר ִמּֿבְ ֶבן ֶאֽ ְוָגל ָטַען
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ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ִים ַמֽ ְמֽׁשּוַלת ָדת נֹוֲחֵלי ְיִדיִדים ַּתֲעֶנה

ָנא: ְוַהְצִליָחה ִים ַמֽ ְּבִמְׁשֲענֹוָתם ָּכרּו ַען ְלַמֽ

ָמֻעֵּזֽנּו: ֵאל נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִים ַמֽ ימֹו ּוְלֶצֱאָצֵאֽ מֹו ָלֽ ְלָהִכין

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ִים ַמֽ ֲעֵלי ְּכִביִׁשימֹון ִמְתַחּנֲִנים ַּתֲעֶנה

ָנא: ְוַהְצִליָחה ִים ַמֽ ָלָעם ַמְסִּפיק ִית ַּבֽ ֶנֱאַמן ַען ְלַמֽ

ָמֻעֵּזֽנּו: ֵאל נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִים ַמֽ ַוָיֽזּובּו ָה ֶסַלע

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ִים ַמֽ ְבֵאר ֲעִלי עֹוִנים ַּתֲעֶנה

ָנא: ְוַהְצִליָחה ִים ַמֽ יַבת ְמִרֽ ְּבֵמי ֻּפַּקד ַען ְלַמֽ

ָמֻעֵּזנּו: ֵאל נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִים ַמֽ ְלַהְׁשקֹוָתם ְצֵמִאים

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ִים ַמֽ ְל ִכים ְמַנּֿסְ ְקדֹוִׁשים ַּתֲעֶנה

ָנא: ְוַהְצִליָחה ִים ַמֽ ְׁשתֹות ְּכָתַאב ְמׁשֹוֲרִרים רֹאׁש ַען ְלַמֽ

ָמֻעֵּזֽנּו: ֵאל נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִים ַמֽ ְל ְוָנַס ָׁשב

ָּנא: יָעה ְוהֹוִׁשֽ ִים ַמֽ ֶאְׁשֵלי ְּבִרּֽבּוַע ׁשֹוֲאִלים ַּתֲעֶנה

ָנא: ְוַהְצִליָחה ִים ַמֽ ֽמֹוָצא ַּתְלִּפיֹות ֵּתל ַען ְלַמֽ

ָמֻעֵּזֽנּו: ֵאל נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִים ָׁשַמֽ ְוַתְרִעיף ֶרץ ֶאֽ ִּתְפַּתח

ֵהי ֱא נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ָנם ֲע ּוְמַחל ְסַלח ְיֻׁשרּון ֲעַדת ְקַהל ַרֶחם־ָנא וש”ץ: קהל

נּו: ִיְׁשֵעֽ

נּו: ִיְׁשֵעֽ ֵהי ֱא נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְנדֹוִנים ְלָפֶנֽי אנּו ָּבֽ ֲאדֹוִנים ַיד ֶאל ֲעָבִדים ְּכֵעיֵני ָאז

נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ֲאדֹוִנים ְ זּוָל ּוְבָעֽלּונּו ָּדֽׁשּונּו ְמָדִנים נּו ָבֽ ִנְתָּגֽרּו ָהֲאדֹוִנים ֲאדֹוֵני ֵּגֶאה

י אֹוֶתֽ ִנְפֿלְ ְרנּו ְוִסַּפֽ ְוַחּנּון ַרחּום י ָעֶדֽ ְּבַתֲחנּון ַהּיֹום ַּגְֽׁשנּו ֵהן נּו: ִיְׁשֵעֽ ֵהי ֱא

ִים ַמֽ ַחְׁשַרת ִּתיָבׁש ַאל ָנא ּוְדַבׁש ָחָלב ָזַבת נּו: ִיְׁשֵעֽ ֵהי ֱא נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְּבִׁשּנּון

ָיָׁשר ּוְׁשמֹוָנה ִׁשְבָעה ְּבַיד ִבְׁשֵמָנה נּו ְטֵעֽ נּו: ִיְׁשֵעֽ ֵהי ֱא נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ֶּתְחָּבׁש יָה ְּבִאֶּבֽ

ֶרץ ָהָאֽ ְיֵמי ָּכל ֹעד ֶרץ ָלָאֽ ְבִרית ָּת ָּכַרֽ נּו: ִיְׁשֵעֽ ֵהי ֱא נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ֱאמּוָנה ֵאל ַצִּדיק

ַּכֲעָרִבים ִים ַמֽ ֲעֵלי ִמְתַחּנֲִנים נּו: ִיְׁשֵעֽ ֵהי ֱא נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ֶרץ ָּפֽ ָּבּה ְפָרץ ְלִבְלִּתי

ֶר ְּבֶדֽ ִׂשיִחים נּו: ִיְׁשֵעֽ ֵהי ֱא נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִים ַהַּמֽ ִנּסּו מֹו ָלֽ ְזָכר ָנא ִים ַמֽ ִיְבֵלי ַעל

ּפֹוֵעל נּו: ִיְׁשֵעֽ ֵהי ֱא נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְּפִגיָעָתם ְּבקֹול ֲעֵנם ְּבַׁשְוָעָתם ִסים עֹוֿמְ ַמָּטָעָתם

קֹול נּו: ִיְׁשֵעֽ ֵהי ֱא נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְלמֹוָׁשעֹות ֵאל ֵקם ַצּֿדְ ְׁשעֹות ְלִפּלּוָלם ְּפֵנה ְיׁשּועֹות

נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ַׁשע ֶרֽ ָחֵפץ ְולֹא יַע ְלהֹוִׁשֽ ַרב ֶיַֽׁשע ְוִיְפרּו ֶרץ ֶאֽ ִּתְפַּתח ַׁשע ִּתֽ ִרְגָׁשם
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ַאל ְוִריב נּו ּתֹוִׁשיֵעֽ ִתְפַּתח נּו ָלֽ ַהּטֹוב ְואֹוָצֿרְ ְּפַתח ִים ָׁשַמֽ ַׁשֲעֵרי נּו: ִיְׁשֵעֽ ֵהי ֱא

נּו: ִיְׁשֵעֽ ֵהי ֱא נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִּתְמַּתח

ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ְמַבֵּׂשר קֹול הקהל: וא”כך הש”ץ

ִּכִּתים ְּבִרֲבבֹות ָּבא קֹול ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ָּבא ֶזה ִהֵּנה ּדֹוִדי קֹול ָּבא ֶיְׁשֲע ֶמץ ֹאֽ

ַהר ַּתְחָּתיו ִלְתַקע ַּבּׁשֹוָפר ִּגְׁשּתֹו קֹול ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ַהֵּזיִתים ַהר ַעל ַלֲעמֹוד

ְמַבֵּׂשר ִמִּמְזָרח ָהָהר ֲחִצי ּוָמׁש ְוָזַרח ְוֵהִציץ ָּדַפק קֹול ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ִיָּבַקע

ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ִעּמֹו ְקדֹוָׁשיו ְוָכל הּוא ּוָבא ָנֳאמֹו ִמּלּול ֵהִקים קֹול ְואֹוֵמר:

ֲעמּוֵסי ֶזֽ ַרע קֹול ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ָּבעֹוָלם ִיָּׁשַמע קֹול ַּבת ָהעֹוָלם ָּבֵאי ּוְלָכל קֹול

ָׁשַמע ִמי זֹאת ִמי ָדה ְוָיֿלְ ָלה ָחֽ קֹול ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ִאּמֹו ֵעי ִמּֿמְ ְּכֶיֶֽלד דּו נֹוֿלְ ְרָחמֹו

ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ָּכֵאֶּלה ָרָאה ּוִמי ֶּלה ֵאֽ ָּכל ָּפַעל ָטהֹור קֹול ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ָּכזֹאת

רֹום ַּכִּביר קֹול ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ֶאָחד ְּביֹום ֶרץ ֶאֽ ֲהֽיּוַחל הּוַחד ּוְזַמן ֶיַֽׁשע קֹול

ְוָהָיה ָנאֹור ַעּמֹו ִיְגַאל ְלֵעת קֹול ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ֶאָחת ַעם ַּפֽ ּגֹוי ִיָּוֵלד ִאם ַחת ָוַתֽ

ָחָלה ִּכי ִצּיֹון ְלַהר ַיֲעלּו מֹוִׁשיִעים קֹול ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר אֹור ִיְהֶיה ֶרב ֶעֽ ְלֵעת

ָאֳהֵל ְמקֹום יִבי ַהְרִחֽ ְּגבּוֵל ְּבָכל ִנְׁשַמע קֹול ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ִצּיֹון ָדה ָיֿלְ ַּגם

ְמַבֵּׂשר ִי ּוְבנֹוַתֽ  ִי ָבַנֽ ִלי ַקּֿבְ ִי נֹוַתֽ ִמְׁשּֿכְ ֶׂשק ַּדֶּמֽ ַעד יִמי ִׂשֽ קֹול ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר

ְּפנּו קֹול ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ֶחְברֹון ְיֵׁשֵני מּו ָקֽ ִּכי ַהָּׁשרֹון ֶלת ֲחַבֶּצֽ ִעְלִזי קֹול ְואֹוֵמר:

ְׁשמֹו ַמח ֶצֽ ִאיׁש ָצַמח קֹול ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר עּו ִתְׁשָמֽ ְּבקֹוִלי ִאם ַהּיֹום עּו ְוִהָּוֿׁשְ ֵאַלי

ׁשֹוְֿכֵני ְוַרּנֲנּו יצּו ָהִקֽ ָעָפר ְּכפּוֵׁשי ֽקּומּו קֹול ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ְּבַעְצמֹו ָדִוד הּוא

ְמַבֵּׂשר ַמְלּכֹו ְיׁשּועֹות ִמְגּדֹול ְּבַהְמִליכֹו ָעם ִתי ַרָּבֽ קֹול ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ָעָפר

ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ְלָדִוד ִלְמִׁשיחֹו ֶסד ֶחֽ ֶׂשה ֹעֽ ְלַהֲאִביד ֲעִדיָנה ֵׁשם קֹול ְואֹוֵמר:

ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר עֹוָלם ַעד ּוְלַזְרעֹו ְלָדִוד עֹוָלם ְלַעם ְיׁשּועֹות ְּתָנה קֹול

ְואֹוֵמר: ְמַבֵּׂשר ְמַבֵּׂשר קֹול פעמים ג’

ְה֨יּו ְוִיֽ ם׃ עֹוָלֽ ַעד־ָהֽ ם ֵא֗ ְוַ֝נּֿׂשְ ּֽוְרֵע֥ם ֶאת־ַנֲֽחָלֶת֑ ּוָבֵר֥ ֶאת־ַעֶּמ֗ יָעה כחהֹוִׁש֤ תהלים
ח א‘ מלכים

ָוָלְ֑יָלה יֹוָמ֣ם ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ֶאל־ְיָי ים ְקֹרִב֛ ְיָי֔ ִלְפֵנ֣י ֙ ְנִּתי ִהְתַחַּנ֨ ֲאֶׁש֤ר ֶּלה ֵא֗ י ְדָבַר֜

ַעת ַּד֚ ַען ְלַמ֗ ְּביֹוֽמֹו׃ ְּדַבר־֥יֹום ל ִיְׂשָרֵא֖ ַעּ֥מֹו ּוִמְׁשַּפ֛ט ַעְבּ֗דֹו ִמְׁשַּפ֣ט ֲעׂ֣שֹות ַלֽ

ֽעֹוד׃ ין ֵא֖ ים ִה֑ ֱא ָהֽ ֣הּוא ְיָי֖ י ִּכ֥ ֶרץ ָהָא֔ ָּכל־ַעֵּמ֣י

51 עמ’ תתקבל קדיש אומרים
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נמוך: בקול הקהל עם רם בקול הש”ץ

׃ ַבּֽד ִמּֿלְ ד ֖ע ין ֵא֥ ים ִה֑ ָהֱא ֣הּוא ְיָי֖ י ִּכ֥ ַעת ָלַד֔ ָהְרֵאָ֣ת ַאָּתה֙ ד דברים

׃ י ַמֲעֶׂשֽ ְּכֽ ְוֵא֣ין י ֲאֹדָנ֗ ים ִה֥ ָבֱא ֵאין־ָּכ֖מ פו תהחים

׃ ַחְסּֽד ָל֣ם ְלע י ִּכ֖ ְלַבּ֑ד ת ְּגֹד֣ל ת ִנְפָל֣א ֵׂש֤ה ְלֹע֘ קלו תהחים

ְלֵׁש֣ם ת֙ ְלֹהד ִי֑ם ִמן־ַהּג ְוַהִּציֵל֖נּו נּו ֵצ֥ ְוַקּֿבְ נּו ִיְׁשֵע֔ ֵה֣י ֱא ֙ ִׁשיֵע֙נּו ה ְוִאְמ֕רּו טז א‘ ד”הי

׃ ִּבְתִהָּלֶתֽ ַח ְלִהְׁשַּתֵּב֖ ָקְדֶׁש֔

נּו׃ ל־ִיְּטֵׁשֽ ְוַאֽ נּו ַאל־ַיַעְזֵב֖ ִעם־ֲאֹבֵת֑ינּו ָהָי֖ה ר ַּכֲאֶׁש֥ נּו ִעָּמ֔ ֙ ֵה֙ינּו ֱא ֤ ְיָי י ְיִה֨ ח א‘ מלכים

ֶלא׃ ֶפֽ ֵׂשה ֹע֥ ת ֖ ְתִה א נֹוָר֥ ֶדׁש ַּבֹּק֑ ֶנְאָּד֣ר ָכה ָּכֹמ֖ י ִמ֥ ְיָי֔ ֵאִלם֙ ָּבֽ ָכה י־ָכֹמ֤ ִמֽ טו שמות

יו׃ ְּבַמֲעָׂשֽ ֣ ְיָי ח ִיְׂשַמ֖ ָל֑ם ְלע ֣ ְיָי ד ְכ֣ב י ְיִה֤ קד תהחים

ם׃ ָלֽ ְוַעד־ע ה ַעָּת֗ ֵמ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ קיג תהחים

ד׃ ָוֶעֽ ֹעָל֥ם ֖ ִיְמ ֥ ְיָי , ֘ ָמָל ֣ ְיָי , ֘ ֶל ֶמֽ ֣ ְיָי צג, י, תהחים
טו שמות

ַבָּׁשֽלֹום׃ ֶאת־ַעּ֣מֹו ְיָבֵר֖ ְיָי֓ ִיֵּת֑ן ְלַעּ֣מֹו ז ֹע֖ ְיָי֗ כט תהחים

ֹּכל׃ ן ֲאד ִלְפֵני ן ְלָרצ ינּו ֲאָמֵרֽ ָנא ְוִיְהיּו

הקהל: וא”כ הש”ץ הארון. פותח

ד׃ ֶאָחֽ ֥ ְיָי ינּו ֵה֖ ֱא ֥ ְיָי ִיְׂשָרֵא֑ל ע ְׁשַמ֖ ו דברים

הקהל: עם יחד הש”ץ

י ְמַׂשְנֶא֖ ְוָיֻנ֥סּו י ְיֶב֔ ֹאֽ ֙ צּו ְוָיֻפ֨ ְיָי֗ קּוָמ֣ה ֹמֶׁש֑ה ֹ֣אֶמר ַוּי ן ָאֹר֖ ָהֽ ַע ִּבְנֹס֥ י ַוְיִה֛ י במדבר

׃ ִמָּפֶנֽי

׃ ֻעֶּזֽ  ַוֲאֹרן ַאָתה ִלְמּוָחֶתֽ ְיָי קּוָמה קלב תהלים

ְיַרֵּנֽנּו׃ י ַוֲחִסיֶד֥ ִיְלְּבׁשּו־ֶצֶ֑דק ֹּכֲהֶנ֥י

׃ ְמִׁשיֶחֽ ְּפֵנ֣י ב ֵׁש֗ ַאל־ָּת֝ ַעְבֶּד֑ ָּדִו֣ד ֲעבּור ַּבֽ֭

יר׃ ְוַיְאִּדֽ ה ּתֹוָר֖ יל ַיְגִּד֥ ִצְד֑קֹו ְלַמַ֣ען ץ ָחֵפ֖ ֥ ְיָי מב ישעיה

ִם׃ ִמיֽרּוָׁשָלֽ ֖ ּוְדַבר־ְיָי ה תֹוָר֔ ֵּתֵצ֣א ִמִּצּיֹון֙ י ִּכ֤ ב ישעיה

ִּבְקֻדָּׁשתֹו: ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו ּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן ָּברּו
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ו׃ ַיְחָּדֽ ־ ְׁש֣מֹו ה ּוְנֽרֹוֲמָמ֖ י ִאִּת֑ ־ ֣ ְיָי ַלֽ ֣לּו ַּֽגּֿדְ לדש”ץ: תהלים

בשחרית: רק קהל

ינּו ֵה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י ֽרֹוֲמ֡מּו ֽהּוא׃ ָק֥דֹוׁש יו ַרְגָל֗ ם ֲהֹד֥ ַלֽ ֲחוּו ְׁשַּתֽ ְ֖וִהֽ ינּו ֵה֗ ֱא ֤ ְיָ֘י צטֽרֹוֲמ֡מּו תהלים

ִהֵּנ֨ה ַה֔הּוא ם ַּבּ֣י ְוָאַמר֙ ינּו׃ ֵהֽ ֱא ֥ ְיָי ֗דֹוׁש י־ָק֝ ִּכֽ ָקְדׁ֑שֹו ְלַה֣ר ֲחוּו ְׁשַּתֽ כהְ֖וִהֽ ישעיה

׃ ִּביׁשּוָעֽת ה ְוִנְׂשְמָח֖ יָלה ָנִג֥ ֔ל ִקִּו֣ינּו ֙ ְיָי ֶז֤ה ִׁשיֵע֑נּו ְוי ֖ל ִקִּו֥ינּו ֶז֛ה ינּו ֵה֥ ֱא

ושירים: לשולחן מביאים לפני תורה הסיפרי עם פעמים שלוש הבימה את מקיפים

ָּנ֑א יָע֥ה ִׁש֘ ה ְיָ֭י קיחָאָּנ֣א תהלים

ָּנֽא׃ ה יָח֥ ַהְצִל֘ ְיָ֝י ָאָּנ֥א

ָקְרֵאנּו׃ ם ְבי ֲעֵננּו ְיָי֗ ָאָּנא

ָּנא: ִׁשיָעה ה ת ָהרּוח ֵהי ֱא

ָנא: ַהְצִליָחה ת ְלָבב ֵחן ּב

ָקְרֵאנּו: ם ְבי ֲעֵננּו ָחָזק ֵאל ּג

126 עמ’ הכל עַל
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J יזכור d
נוראים: בימים רק יזקור שאומרים קהילות יש ”יזכור”. אומרים החג של אחרון ביום

ְׁשָהַל (פב”פ) \ַּבְעִלי \ְּבִני \ָאִחי \ְזֵקִני ִרי מ ָאִבי ִנְׁשַמת ִהים ֱא ר ִיְזּכ

ִּבְׂשַכר . ַּבֲעד ְצָדָקה ֶנֽ ֶדר) (ְּבִלי ְצָדָקה ֶאֵּתן ֶׁשֲאִני ַּבֲעבּור , ָלמ ְלע

ְוַיֲעֹקב, ִיְצָחק ַאְבָרַהם ת ִנְׁשמ ִעם ַהַחִּיים ר ִּבְצר ְצרּוָרה ַנְפׁש ְּתֵהי ֶזה

ֵעֶדן. ַגן ְשּֿבְ ת ְוַצְדָקִנּי ַצִּדיִקים ְׁשָער ְוִעם ְוֵלָאה, ָרֵחל ִרְבָקה ָׂשָרה

ָאֶמן: ְונֹאַמר

(פב”פ) \ִאְׁשּתי \ִּבִּתי \ֲאחׂוִתי \ְזֶקְנּתי ָרִתי מ ִאִּמי ִנְׁשַמת ִהים ֱא ר ִיְזּכ

ִּבְׂשַכר ַּבֲעָדּה. ְצָדָקה ֶנֽ ֶדר) (ְּבִלי ֶאֵּתן ֶׁשֲאִני ַּבֲעבּור ָלָמּה, ְלע ָכה ֶׁשָהֿלְ

ְוַיֲעֹקב, ִיְצָחק ַאְבָרַהם ת ִנְׁשמ ִעם ַהַחִּיים ר ִּבְצר ְצרּוָרה ַנְפָׁשּה ְּתֵהי ֶזה

ֵעֶדן. ַגן ְשּֿבְ ת ְוַצְדָקִנּי ַצִּדיִקים ְׁשָער ְוִעם ְוֵלָאה, ָרֵחל ִרְבָקה ָׂשָרה

ָאֶמן: ְונֹאַמר

לקרובים:

ִמַּצד ֵּבין ָאִבי ִמַּצד ֵּבין ַתי ב ּוְקר ַבי ָּכל־ְקר ת ְוִנְׁשמ ִהים ֱא ר ִיְזּכ

ַהְזָּכַרת ְּבַעד ֶנֽ ֶדר) (ְּבִלי ְצָדָקה ֶׁשֶאֵּתן ַבֲעבּור ְלעׂוָלָמם כּו ְׁשָהֿלְ ִאִּמי

ִעם ַהַחִּיים ר ִּבְצר ת ְצרּור ָתם ַנְפׁש ִּתְהֶייָנה ֶזה ִּבְׂשַכר ֵתיֶהם. ִנְׁשמ

ַצִּדיִקים ְׁשָער ְוִעם ְוֵלָאה ָרֵחל ִרְבָקה ָׂשָרה ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרַהם ת ִנְׁשמ

ָאֶמן׃ ְונֹאַמר ֵעֶדן ַגן ְשּֿבְ ת ְוַצְדָקִנּי

השם: קידוש על שמתו קדושים נשמות בעבור

ְוֶשֶּנֶהְרגּו ֶׁשהּוָמתּו הׂוִרים ְוַהּֿטְ דׂוִׁשים ַהּֿקְ ִנְׁשמוׂת ִהים ֱא ר ִיְזּכ

ֶׁשֶאֵּתן ַבֲעבּור ַהֵּשם ִקּדּוׁש ַעל קּו ְוֶׁשֶּנְחֿנְ עּו ְוֶׁשִּנְטּֿבְ פּו ְוֶׁשִּנְׂשֿרְ ְוֶׁשִּנְׁשֲחטּו

ר ִּבְצר ת ְצרּור ָתם ַנְפׁש ִּתְהֶייָנה ֶזה ִּבְׂשַכר ְּבֲעָדם. ְצָדָקה ֶנֽ ֶדר) (ְּבִלי

ְוִעם ְוֵלָאה ָרֵחל ִרְבָקה ָׂשָרה ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרַהם ת ִנְׁשמ ִעם ַהַחִּיים

ָאֶמן׃ ְונֹאַמר ֵעֶדן ַגן ְשּֿבְ ת ְוַצְדָקִנּי ַצִּדיִקים ְׁשָער
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בניסן: י”ד בליל הבדיקה לפני

ְוִצָּוֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו נּו ָׁשֽ ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ָחֵמץ: ַעל־ִּבעּור

החמץ: את מבטלים הלילה הבדיקת אחר

ַּבֲעִרֵּתיּה, ּוְדָלא ֲחִמֵּתיּה, ְּדָלא ִבְרׁשּוִתי, ְּדִאיָּכא ַוֲחִמיָעא ֲחִמיָרא ָּכל

ִדַאְרָעא: ְּכַעְפָרא ְוֶלֱהֵוי ִלְבִטיל

הבוקר. עד שמצא החמץ את ישמור

זו: ביטול ואומרים בלילה, אתמול שמצה החמץ את שורפים השישית, שעה לפני פסח, בערב

ּדַבַעִרֵּתיּה ֲחִמֵּתיּה, ְּדָלא ַּדֲחִמֵּתיּה ִבְרׁשּוִתי, ְּדִאיָּכא ַוֲחִמיָעא ֲחִמיָרא ָּכל

ִדַאְרָעא: ְּכַעְפָרא ְוֶלֱהֵוי ִלְבִטיל ַּבֲעִרֵּתיּה, ּוְדָלא



250

J נדרים התרת d

אנשים. שלושה של דין בית לפני נדרים התרת אומרים השנה ראש בערב

קׂוָנם אוׂ ִאָּסר אוׂ ְׁשבּוָעה אוׂ ֶנֶדר ָּכל ֻמְמִחים, ַּדָּיִנים ַרּבׂוַתי ָנא ִׁשְמעּו

ַּבֵּׁשמוׂת ִנְׁשַּבְעִּתי אוׂ ַבֲחלוׂם, אוׂ ְּבָהִקיץ ִנְׁשַּבְעִּתי אוׂ ֶׁשָּנַדְרִּתי ֵחֶרם, אוׂ

ְנִזירּות ִמיֵני ְוָכל הּוא, ָּברּו הוי”ה ּוְבֵׁשם ִנְמָחִקים ֶׁשֵאיָנם ַהְּקדׂוִׁשים

ֲהָנָאה ִאּסּור ַוֲאִפּלּו ִאּסּור, ׁשּום ְוָכל ִׁשְמׁשוׂן, ְנִזירּות ַוֲאִפּלּו ָעַלי ֶׁשִּקַּבְלִּתי

ִאּסּור ִּבְלׁשוׂן ֵּבין ִאּסּור ֶׁשל ָלׁשוׂן ְּבָכל ֲאֵחִרים, ַעל אוׂ ָעַלי ֶׁשָאַסְרִּתי

ֵּבין ָעַלי, ֶׁשִּקַּבְלִּתי ִמְצָוה ֶׁשל ֲאִפּלּו ַקָּבָלה ׁשּום ְוָכל קׂוָנם אוׂ ֵחֶרם אוׂ

ֵּבין ְנִזירּות ִּבְלׁשוׂן ֵּבין ְׁשבּוָעה ִּבְלׁשוׂן ֵּבין ְנָדָבה ִּבְלׁשון ֵּבין ֶנֶדר ִּבְלׁשון

ּוֵבין ְנָדָבה, ָּכל ּוֵבין ֶנֶדר ָּכל ֵּבין ָּכף. ִּבְתִקיַעת ַהַּנֲעֶׂשה ְוַגם ָלׁשוׂן, ְּבָכל

ִמִּפי, ֶׁשָּיָצא ְׂשָפַתי מׂוָצא ְוָכל ַעְצִמי ֶאת ֶׁשָּנַהְגִּתי ִמְצָוה ֶׁשל ִמְנָהג ׁשּום

ַהְנָהָגה ֵאיזוׂ אוׂ ֵמַהִּמְצוׂת, ִמְצָוה ׁשּום ַלֲעשוׂת ְבִלִּבי ְוָגַמְרִּתי ֶׁשָּנַדְרִּתי אוׂ

ֶנֶדר, ְּבִלי ֵהא ֶׁשּֿיְ ִהְתֵניִתי ְולא ְּפָעִמים ָׁשלׁש ֶׁשָּנַהְגִּתי ָדָבר ֵאיֶזה אוׂ טׂוָבה

אׂוָתן ֵהן ִלי ַהְידּוִעים אׂוָתן ֵהן ֲאֵחִרים, ַעל ֵהן ַעְצִמי ַעל ֶׁשָעִׂשיִתי ָּדָבר ֵהן

ּוְמַבֵּקׁש ְוׁשוֵׂאל ֵמִעָּקָרא, ְבהוׂן ִמְתָחַרְטָנא הוׂן ְּבֻכּֿלְ ִמֶּמּני, חּו ִנְׁשּֿכְ ֶׁשְּכָבר

ְוָׁשלוׂם ַחס ְוִנְלַּכְדִּתי ֶאָּכֵׁשל ֶּפן ָיֵראִתי ִּכי ֲעֵליֶהם, ַהָּתָרה ִמַּמֲעַלְתֶכם ֲאִני

ְוַהְסָּכמוׂת. ְוקׂוָנמוׂת ְוִאּסּוִרין, ַוֲחָרמוׂת ּוְנִזירּות, ּוְׁשבּועות ְנָדִרים, ַּבֲעוׂן

ֶׁשָעִׂשיִתי, ָהֵהם ַהטׂוִבים ַהַּמֲעִׂשים ִקּיּום ַעל ְוָׁשלוׂם ַחס תׂוֵהא ֲאִני ְוֵאין

ְנִזירּות אוׂ ְׁשבּוָעה, אוׂ ֶנֶדר ִּבְלׁשוׂן ָהִעְנָיִנים ַקָּבַלת ַעל ִמְתָחֵרט ֲאִני ַרק

ֲאִני ּוִמְתָחֵרט ְּבֵלב. ַקָּבָלה אוׂ ַהְסָּכָמה, אוׂ קׂוָנם, אוׂ ֵחֶרם, אוׂ ִאּסּור, אוׂ

ּוְנִזירּות ּוְׁשבּוָעה, ֶנֶדר ְּבִלי ֶזה ָדָבר עׂוֶׂשה ִני ִהֿנְ ָאַמְרִּתי ֶׁשּלא ֶזה ַעל

ְּבֻכְּלהוׂן, ַהָּתָרה ׁשׂוֵאל ֲאִני ָלֵכן ְּבֵלב. ְוַקָּבָלה ְוקׂוָנם ְוִאּסּור, ְוֵחֶרם

ִעים ְ ַהּנׂו ָבִרים ִמּֿדְ ַהַּמֲעִׂשים ָהיּו ִאם ֵּבין ַהִּנְזָּכר, ָּכל ַעל ִמְתָחֵרט ַוֲאִני

ֶאל ִעים ְ ַהּנׂו ָבִרים ֵמַהּֿדְ ֵּבין ְּבגּוף, ִעים ְ ַהּנׂו ָבִרים ֵמַהּֿדְ ֵּבין ְּבָממוׂן,

ְוִאּסּור ּוְנִזירּות ּוְׁשבּוָעה ֶנֶדר ְלׁשוׂן ַעל ִמְתָחֵרט, ֲאִני הוׂן ְּבֻכּֿלְ ָׁשָמה, ַהּֿנְ

ְוַהְמַבֵּקׁש ַהִּמְתָחֵרט ַהִּדין, ִמַּצד ְוִהֵּנה ְבֵלב. ְוַקָּבָלה ְוקׂוָנם ְוֵחֶרם
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ָטם, ְלָפֿרְ ֶאְפָׁשר ִאי ִּכי ַרּבׂוַתי, ָנא ְּדעּו ַא ַהֶּנֶדר, ִלְפרוׂט ָצִרי ַהָּתָרה,

ְלַהִּתיר ֶׁשֵאין ָדִרים ַהּֿנְ אׂוָתם ַעל ַהָּתָרה ְמַבֵּקׁש ֲאִני ְוֵאין ֵהם. ַרִּבים ִּכי

ָטם: פׂוֿרְ ָהִייִתי ְּכִאּלּו ְבֵעיֵניֶכם ָנא ִיְהיּו ֵּכן ַעל אׂוָתם,

פעמים: ג’ הדיינים

לֹא ַּכאן ֵאין , ָל ְׁשרּוִים ַהּכל , ָל ְמחּוִלים ַהּכל , ָל ֻמָּתִרים ִיְהיּו ַהּכל

ַּכאן ֵיׁש קׂוָנם. ְולֹא ִאָּסר ְולֹא ֵחֶרם, ְולֹא ְנִזירּות, ְולֹא ְׁשבּוָעה, ְולֹא ֶנֶדר,

ִיְהיּו ַּכ ַמָּטה ֶׁשל ִּדין ַהֵּבית ֶׁשַּמִּתיִרים ּוְכֵׁשם ְוַכָּפָרה. ְסִליָחה ְמִחיָלה

ַמְעָלה: ֶׁשל ִּדין ִמֵּבית ֻמָּתִרים

ממשיך: המבקש

ֶּׁשֲאַקֵּבל ַמה ּוְלַהָּבא ִמַּכאן ְמַבֵּטל ַוֲאִני ִלְפֵניֶכם מׂוָדָעה מֹוֵסר ֲאִני ֲהֵרי

ַוֲחָרמוׂת ְוקׂוָנמוׂת ְוִאָּסִרין ּוְנִזירּות ְׁשבּועוׂת ְוָכל ָדִרים ַהּֿנְ ָּכל ָעַלי

ַתֲעִנית ִמִּנְדֵרי חּוץ ַּבֲחלוׂם ֵהן ְּבָהִקיץ ֵהן ְבֵלב, ְוַקָּבָלה ְוַהְסָּכמוׂת

ֵמַהּיוׂם ְוֶאדּׂר ַהּזאת מׂוָדָעה ִלְתַנאי ֶׁשֶאְׁשַּכח ּוְבִאם ִמְנָחה. ִּבְׁשַעת

ְּבֵטִלים ֻּכָּלם ֶׁשִּיְהיּו ֲעֵליֶהם ּוַמְתֶנה ֲעֵליֶהם ִמְתָחֵרט ֲאִני ֵמַעָּתה עוׂד,

ְּבֻכָּלן ּוְכָלל. ְּכָלל ָחִלין ְיהוׂן ְוָלא ַקָּיִמין ְוָלא ְׁשִריִרין ָלא ּוְמֻבָּטִלים

עׂוָלם: ְוַעד ֵמַעָּתה ְבהוׂן ִמְתָחַרְטָנא
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הארון פותחים

: ְלָפֶני ָחָטאנּו נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ָּתה: ַאֽ ֶאָּלא ֶל ֶמֽ ָלנּו ֵאין נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

: ְׁשֶמ ְלַמַען נּו ִעָמֽ ֲעֵׂשה נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

טֹוָבה: ָׁשָנה ָעֵלינּו ַחֵּדׁש נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ָקׁשֹות: ָּכל־ְּגֵּזרֹות ֵמָעֵלינּו ַּבֵטל נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ינּו: ֵאֽ ׂשֹוֿנְ בֹות ַמְחֿׁשְ ַּבֵטל נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ינּו: ֵבֽ אֹוּֿיְ ֲעַצת ָהֵפר נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ינּו: ֵמָעֵלֽ ּוַמְׂשִטין ָּכל־ָצר ַּכֵלה נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ֵני ִמּֿבְ ּוַמֵּגָפה ּוַמְׁשִחית ּוְׁשִבי ְוָרָעב ְוֶחֶרב ֶּדֶבר ַּכֵּלה נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

: ְּבִריֶתֽ

: ִמַּנֲחָלֶתֽ ַמֵּגָפה ְמַנע נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

: ַעֶּמ ְלחֹוֵלי ְׁשֵלָמה ְרפּוָאה ְׁשַלח נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

: ְלָפֶני ְׁשֵלָמה ִּבְתׁשּוָבה נּו ַהֲחִזיֵרֽ נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ינּו: ֲעֹונֹוֵתֽ ְלָכל ּוְמַחל ְסַלח נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

: ֵעיֶנֽי ִמֶּנֶגד ינּו ְוַחּטֹאֵתֽ ינּו ְּפָׁשֵעֽ ְוַהֲעֵבר ְמֵחה נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ִּדיֵנֽנּו: ְּגַזר ֽרֹוַע ְקַרע נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ינּו: חֹובֹוֵתֽ ִׁשְטֵרי ָּכל ָהַרִּבים ְּבַרֲחֶמי ְמחֹוק נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ֲאָנְֽחנּו: ָעָפר ִּכי ָזכּור נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

: ְלָפֶני טֹוב ְּבִזְכרוׂן נּו ָזְכֵרֽ נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

טֹוִבים: ַחִּיים ְּבֵסֶפר נּו ָּכְתֵבֽ נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ָזִכּיֹות: ְּבֵסֶפר נּו ָּכְתֵבֽ נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ְוַכְלָּכָלה: ַּפְרָנָסה ְּבֵסֶפר נּו ָּכְתֵבֽ נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ִויׁשּוָעה: ְּגֻאָלה ְּבֵסֶפר נּו ָּכְתֵבֽ נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ּוְסִליָחה: ְמִחיָלה ְּבֵסֶפר נּו ָּכְתֵבֽ נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ
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ְּבָקרֹוב: ְיׁשּוָעה נּו ָלֽ ַהְצַמח נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

: ַעֶּמ ִיְׂשָרֵאל ֶרן ֶקֽ ָהֵרם נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

: ְמִׁשיֶחֽ ֶקֶרן ְוָהֵרם נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ינּו: ָעֵלֽ ְוַרֵחם חּוס נּו ּקֹוֵלֽ ְׁשַמע נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ינּו: ֶאת־ְּתִפָּלֵתֽ ּוְבָרצֹון ְּבַרֲחִמים ַקֵּבל נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

: ָפֶני ִמּֿלְ ֵריָקם ּנּו ְּתִׁשיֵבֽ ַאל ָנא נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

: ָקְדֶׁש ַעל־ֵׁשם ֲהרּוִגים ְלַמַען ֲעֵׂשה נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

: ַעל־ִיחּוֶדֽ ְטבּוִחים ְלַמַען ֲעֵׂשה נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

: ְׁשֶמ ַעל־ִּקדּוׁש ּוַבַּמִים ָבֵאׁש ָּבֵאי ְלַמַען ֲעֵׂשה נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

: ַהָׁשפּו ֲעָבֶדי ַּדם ִנְקַמת ְלֵעיֵנֽינּו ְנקֹום נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ִאם־לֹא־ְלַמֲעֵנֽנּו: ְלַמַעְנ ֲעֵׂשה נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

נּו: ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְלַמַעְנ ֲעֵׂשה נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ָהַרִּבים: ַרֲחֶמי ְלַמַען ֲעֵׂשה נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ָעֵלינּו: ֶׁשִנְקָרא ְוַהנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ִׁשְמ ְלַמַען ֲעֵׂשה נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ָוֶחֶסד ְצָדָקה ִעָּמנּו ֲעֵׂשה ַמֲעִׂשים ָּבנּו ֵאין ִּכי ַוֲעֵננּו ָחֵּננּו נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ

ְוהֹוִׁשיֵענּו:

הארון סגורים
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D וידוי d
ָפִנים ַעֵּזי נּו ָאֽ ֶׁשֵאין ינּו ִחָּנֵתֽ ִמּֿתְ ִּתְתַעַּלם ְוַאל נּו ְּתִפיָּלֵתֽ ְלָפֶנֽי ָּתבֹא ָאָּנא

ְולֹא ֲאַנֲֽחנּו ַצִּדיִקים ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְלָפֶנֽי לֹוַמר ֶרף ֹעֽ ּוְקֵׁשי

אנּו: ָחָטֽ ֲאַנְֽחנּו ֲאָבל אנּו ָחָטֽ

ִפי: ֹדֽ ְרנּו ִּדַּבֽ ָּגַזְֽלנּו:  ְדנּו: ָּבַגֽ ְמנּו: ָאַׁשֽ

ֶקר: ֶׁשֽ ְלנּו ָטַפֽ ְסנּו: ָחַמֽ ַזֽ ְדנּו: ְענּו: ְוִהְרַׁשֽ ינּו: ֶהֱעִוֽ

ְצנּו: ִנַאֽ ְדנּו: ָמַרֽ ְצנּו: ַלֽ ִּכַּזְֽבנּו: ַרע: ְצנּו ָיַעֽ

ֶרף: ֹעֽ ינּו ִקִּׁשֽ ְרנּו: ָצַרֽ ְענּו: ָּפַׁשֽ ינּו: ָעִוֽ ְרנּו: ָסַרֽ

ְענּו: ִּתְעָּתֽ ינּו: ָּתִעֽ ְבנּו: ִּתַעֽ ְתנּו: ִׁשַחֽ ְענּו: ָרַׁשֽ

ַע֖ל יק ַצִּד֔ ְוַאָּת֣ה נּו: ָלֽ ָוה ָׁשֽ ְולֹא ַהּטֹוִבים י ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ י ִמִּמְצֹוֶתֽ ְרנּו ַסֽ

יֹוֵׁשב ְלָפֶנֽי ּנֹאַמר ַמה ְענּו: ִהְרָׁשֽ ֲאַנְ֥חנּו ַוֽ יָת ָעִׂש֖ ת י־ֱאֶמ֥ ִּכֽ ָעֵל֑ינּו ָּכל־ַהָּב֣א

ְוַהִּנְגלֹות ָּכל־ַהִּנְסָּתרֹות ֲהלֹא ְׁשָחִקים ׁשֹוֵכן ְלָפֶנֽי ְנַסֵּפר ּוַמה ָמרֹום

ַע: יֹוֵדֽ ַאָּתה

ֶטן: ָּכל־ַחְדֵרי־ָבֽ ׂש ֵפ֗ ֹח֝ ַאָּתה ָּכל־ָחי: ִסְתֵרי ְוַתֲעלּומֹות עֹוָלם ָרֵזי ַע יֹוֵדֽ ַאָּתה

ּוְבֵכן : ֵעיֶנֽי ִמֶּנֽ ֶגד ִנְסָּתר ְוֵאין ָּך ִמֶּמֽ ֶנֱעָּלם ָּדָבר ֵאין ָוֵל֑ב ְּכָל֖יֹות ן ּוֹּבֵח֥

ָּכל ַעל נּו ָלֽ ֶׁשִּתְסַלח ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ָפֶני ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי

ינּו: ְּפָׁשֵעֽ ַעל ּוְתַכֵפר־ָלנּו ינּו ֲעֹונֹוֵתֽ ָּכל ַעל נּו ְוִתְמַחל־ָלֽ ינּו ַחּטֹאֵתֽ

ּוְבָרצֹון: ֵנס ְּבֹאֽ ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ַהֵּלב: ְּבִאמּוץ ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ַעת: ָדֽ ִּבְבִלי ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ִים: ְׂשָפָתֽ ְּבִבּטּוי ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ֶתר: ּוַבָּסֽ ַּבָגלּוי ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ֲעָריֹות: ְּבִגּלּוי ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ֶּפה: ְּבִדּבּור ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל
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ּוְבִמְרָמה: ַעת ְּבַדֽ ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ַהֵּלב: ְּבִהְרהּור ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ַע: ֵרֽ ְּבהֹוָנַֽאת ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ֶּפה: ְּבִוּדּוי ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ְזנּות: ִּבְוִעיַדת ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ּוִבְׁשָגָגה: ְּבָזדֹון ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ּומֹוִרים: הֹוִרים ְּבִזלזּול ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ָיד: ֶזק ְּבֹחֽ ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ַהֵּׁשם: ְּבִחּלּול ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ֶּפה: ְּבִטְפׁשּות ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ִים: ְׂשָפָתֽ ְּבֻטְמַאת ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ָהָרע: ְּבֵיֶֽצר ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ִעים: ְ יֹו ּוְבלֹא ִעים ְ ְּביֹו ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

נּו: ָלֽ ַּכֵּפר נּו ָלֽ ְמַחל נּו ָלֽ ְסַלח ֻּכָלם ְוַעל

ַחד: ֹׁשֽ ְּבַכַּפת ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ּוְבָכָזב: ַחׁש ְּבַּכֽ ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ָהָרע: ְּבָלׁשֹון ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ְּבָלצֹון: ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ּוְבַמָּתן: ְּבַמָּׂשא ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ּוְבִמְׁשֶּתה: ְּבַמֲאָכל ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ּוְבַמְרִּבית: ְּבֶנֶֽׁש ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ָּגרֹון: ִּבְנִטַּית ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ִין: ָעֽ ְּבִׂשּקּור ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ינּו: ִׂשְפתֹוֵתֽ יַח ְּבִׂשֽ ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל
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ָרמֹות: ְּבֵעיַנֽ ִים ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ַצח: ֶמֽ ְּבַעּזּות ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

נּו:) ָלֽ ַּכֵּפר נּו ָלֽ ְמַחל נּו ָלֽ ְסַלח ֻּכָלם (ְוַעל

ֹעל: יַקת ִּבְפִרֽ ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ִּבְפִלילֹות: ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ַע: ֵרֽ ִּבְצִדַּית ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ִין: ָעֽ ְּבָצרּות ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

רֹאׁש: ְּבַקּלּות ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ֶרף: ֹעֽ ְּבַקְׁשיּות ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ְלָהַרע: ִים ַרְגַלֽ ְּבִריַצת ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ַע”ֵח

ִּבְרִכילּות: ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ָׁשְוא: ִּבְׁשֽבּוַעת ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ִחָנם: ְּבִׂשְנַאת ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

ָיד: ִּבְתֽׂשּוֶמת ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ַעל

ֵלָבב: ְּבִתְמהֹון ְלָפֶנֽי אנּו ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא ְוַעל

נּו: ָלֽ ַּכֵּפר נּו ָלֽ ְמַחל נּו ָלֽ ְסַלח ֻּכָלם ְוַעל

ַחָּטאת: ֲעֵליֶהם ַחָּיִבים נּו ֶׁשָאֽ ֲחָטִאים ְוַעל

ְוָּתלּוי: ַוַדאי ָאָׁשם ֲעֵליֶהם ַחָּיִבים נּו ֶׁשָאֽ ֲחָטִאים ְוַעל

עֹוָלה: ֲעֵליֶהם ַחָּיִבים נּו ֶׁשָאֽ ֲחָטִאים ְוַעל

ְויֹוֵרד: עֹוֶלה ָקְרָּבן ֲעֵליֶהם ַחָּיִבים נּו ֶׁשָאֽ ֲחָטִאים ְוַעל

ְוֲעִריִרי: ָּכֵרת ֲעֵליֶהם ַחָּיִבים נּו ֶׁשָאֽ ֲחָטִאים ְוַעל

ָׁשַמִים: ִּביֵדי ִמיָתה ֲעֵליֶהם ַחָּיִבים נּו ֶׁשָאֽ ֲחָטִאים ְוַעל

ַאְרָּבִעים: ַּמְלּקּות ֲעֵליֶהם ַחָּיִבים נּו ֶׁשָאֽ ֲחָטִאים ְוַעל

ַמְרדּות: ַמַּכת ֲעֵליֶהם ַחָּיִבים נּו ֶׁשָאֽ ֲחָטִאים ְוַעל

נּו: ָלֽ ַּכֵּפר נּו ָלֽ ְמַחל נּו ָלֽ ְסַלח ֻּכָלם ְוַעל
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ְסִקיָלה - ִּדין ֵּבית ִמיתֹות ַאְרַּבע ֲעֵליֶהם ַחָּייִבים נּו ֶׁשָאֽ ֲחָטִאים ְוַעל

ֶנק: ְוֶחֽ ֶרג ֶהֽ ְׂשֵריָפה

ֶׁשֵאין ּוֵבין ֲעֵׂשה קּום ֶׁשֵיׁש־ָּבּה ֵּבין ַתֲעֶׂשה לֹא ִמְצַות ְוַעל ֲעֵׂשה ִמְצַות ַעל

ָלנּו לּוִים ֶׁשּֿגְ ֶאת נּו ָלֽ ְּגלּוִים ֶׁשֵאיָנם ְוֶאת נּו ָלֽ לּוִים ֶאת־ַהּֿגְ ֲעֵׂשה: קּום ָּבּה

ְלָפֶני ָלנּו ְּגלּוִים ֶׁשֵאיָנם ְוֶאת ֲעֵליֶהם ְל ְוהֹוִדינּו ְלָפֶני ֲאַמְרנּום ְּכָבר

ֹ֤נֹּו לָֹ ת ֞ ְוַהִּנְג ֵה֑ינּו ֱא ֖ ְיָי ַלֽ ת ְסָּתֹר֔ ַהִּנ֨ ֶׁשֶּנֱאַמר- ַּכָּדָבר ִוידּוִעים ְּגלּוִים כטֵהם דברים

את: ֹֽ ַהּז ה ַהּתֹוָר֥ י ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵר֖ ֲעׂ֕שֹות ַלֽ ם ַעד־עֹוָל֔ ֙ ֹיֹנֹּו ֹנֵ֨ ֹבָ ֹּולְֹ

ָודֹור ּדֹור ְּבָכל ְיֻׁשרּון ְלִׁשְבֵטי ּוָמֳחָלן ְלִיְׂשָרֵאל ָסְלָחן ַאָּתה ִּכי

ָּתה): ַאֽ (ֶאָּלא ַח ְוסֹוֵלֽ מֹוֵחל ֶל ֶמֽ ּנּו ָלֽ ֵאין ּוִמַּבְלָעֶדי

נֹוַצרִּתי לֹא ְּכִאלּו ֶׁשנֹוַצרִּתי ְוַעְכָׁשיו ְּכַדאי ֵאיִני נֹוַצרִּתי ֶׁשלֹא ַעד ַהי ֱא

בּוָׁשה ָמֵלא ִּכְכֵלי ְלָּפֶני ֲהֵריִני ְּבִמיָתִתי ָוחֹוֶמר ַּקל ְּבַחָיי ֲאִני ָעָפר

עֹוד ֶאֱחָטא ֶׁשלֹא ֲאבֹוַתי ֵהי ֵוא ַהי ֱא ְיָי ָפֶנֽי ִמּֿלְ ָרצֹון ְיִהי ּוְכִלָמה:

ְיסּוִרים ְיֵדי ַעל לֹא ֲאָבל ָהַרִּבים ְּבַרֲחֶמי ְמחֹוק ְלָפֶני ֶׁשָחָטאִתי ּוַמה

ָרִעים: ַוֲחָלִאים
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הנרות: הדלקת לפני

ְוִצָּוֽנּו ָתיו ְּבִמְצ נּו ָׁשֽ ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֶׁשַּלֲחֻנָּכה: ֵנר ְלַהְדִליק

ָהֵהם ַּבָּיִמים ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ ִנִּסים ֶׁשָעָׂשה ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהֶּזה: ַּבְּזַמן

ראשון: בליל רק

ַהֶּזה: ַלְּזַמן נּו ְוִהִּגיָעֽ נּו ְוִקְּיָמֽ ֶׁשֶהֱחָיֽנּו ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

הנרות: הדלקת אחר

ת ַהִּנְפָלא ְוַעל ת ׁשּוע ַהּֿתְ ְוַעל ַהִּנִּסים ַעל ַמְדִליִקין ָאנּו ַהָּללּו ת ַהֵּנר

ֲחֻנָּכה ְיֵמי ַנת ְׁשמ ְוָכל ִׁשים. ד ַהּֿקְ ּכֲהֶני ְיֵדי ַעל ֵתינּו ַלֲאב ֶׁשָעִׂשיָת

ָתם ִלְרא ֶאָּלא ָּבֶהם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְרׁשּות ָלנּו ְוֵאין ֵהם ֹקֶדׁש ַהָּללּו ת ַהֵּנר

ְוַעל ְיׁשּוָעֶת ְוַעל ִנֶּסי ַעל ְלִׁשְמ ּוְלַהֵּלל ת ד ְלה ְּכֵדי ִּבְלָבד

: ֶתי א ִנְפֿלְ

ַח ְלַׁשֵּבֽ ָנֶאה ְל ְיׁשּוָעִתי צּור ָמעֹוז

ַח ְנַזֵּבֽ ּתֹוָדה ְוָׁשם ְּתִפָּלִתי ֵּבית ִּתּכֹון

ַח ַנֵּבֽ ַהֿמְ ִמָּצר ַח ַמְטֵּבֽ ָּתִכין ְלֵעת

ַח: ַהִּמְזֵּבֽ ֲחֻנַּכת ִמְזמֹור ְּבִׁשיר ֶאְגמֹור ָאז

ָּכָלה ֹּכִחי ְּבָיגֹון ַנְפִׁשי ָׂשְבָעה ָרעֹות

ֶעְגָלה ַמְלכּות ְּבִׁשְעּבּוד ָּבֳקִׁשי ֵמֲררּו ַחַּיי

ֻגָּלה ֶאת־ַהּֿסְ הֹוִציא ֻדָּלה ַהּֿגְ ּוְבָידֹו

ְמצּוָלה: ֶבן ְּכֶאֽ דּו ָיֿרְ ְוָכל־ַזְרעֹו ַּפְרֹעה ֵחיל
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ְטִּתי ָׁשַקֽ לֹא ָׁשם ְוַגם ִני ֱהִביַאֽ ָקְדׁשֹו ְּדִביר

ְדִּתי ָעַבֽ ָזִרים ִּכי ִני ְוִהְגַלֽ נֹוֵגׂש ּוָבא

ְרִּתי ֶׁשָעַבֽ ִּכְמַעט ַסְכִּתי ָמֽ ַעל ַרֽ ְוֵיין

ְעִּתי: נֹוָׁשֽ ִׁשְבִעים ְלֵקץ ְזֻרָּבֶבל ָּבֶבל ֵקץ

ָתא ֶּבן־ַהְּמָדֽ ֲאָגִגי ִּבֵּקׁש ְּברֹוׁש קֹוַמת ְּכרֹות

ָתה ִנְׁשָּבֽ ְוַגֲאָותֹו ְלמֹוֵקׁש ּלֹו ְוִנְהָיָֽתה

יָת ָמִחֽ ְׁשמֹו ְואֹוֵיב אָת ִנֵּׂשֽ ְיִמיִני רֹאׁש

יָת: ָּתִלֽ ָהֵעץ ַעל ְוִקְנָיָניו ָּבָניו ֹרב

ַחְׁשַמִּנים ִּביֵמי ֲאַזי ָעַלי צּו ִנְקּֿבְ ְיָוִנים

ָּכל־ַהְּׁשָמִנים אּו ְוִטּֿמְ ִמְגָּדַלי חֹומֹות ּוָפְרצּו

ְלׁשֹוַׁשִּנים ֵנס ַנֲעָׂשה ַקְנַקִּנים ּוִמּנֹוַתר

ּוְרָנִנים: ִׁשיר ָקְֿבעּו ְׁשֹמָנה ְיֵמי ִביָנה ְּבֵני

מוספים: יש

ַהְיׁשּוָעה ֵקץ ְוָקֵרב ָקְדֶׁש ַע ְזר ף ֲחׂש

ָׁשָעה ָהֿרְ ַמלכּות ִמַּיד ַנפִׁשי ִנְקַמת ְנֹקם

ָהָרָעה ְלזׂאת ֵקץ ְוֵאין ַהָּׁשָעה ִלי ָאְרָכה ִּכי

ִׁשְבָעה ִעים ר ְותִביא ן ַאְדמ ִּתְרדּׂף ן ַצְלמ ְּבֵצל
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המגילה: קריאת לפני מברכים

ַעל ְוִצָּוֽנּו ָתיו ְּבִמְצ נּו ָׁשֽ ִקּֿדְ ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ְמִגָּלה: ִמְקָרא

ָהֵהם ַּבָּיִמים ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ ִנִּסים ֶׁשָעָׂשה ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהֶּזה: ַּבְּזַמן

בערבית: רק

ַהֶּזה: ַלְּזַמן נּו ְוִהִּגיָעֽ נּו ְוִקְּיָמֽ ֶׁשֶהֱחָיֽנּו ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

הקריאה: לאחר

ִּדיֵנֽנּו ֶאת ְוַהָּדן נּו ִריֵבֽ ֶאת ָהָרב ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

נּו ָלֽ ְוַהִּנְפָרע נּו ַנְפֵׁשֽ ֵבי אֹוֿיְ ְלָכל ְּגמּול ְוַהְמַׁשֵּלם נּו ִנְקָמֵתֽ ֶאת ְוַהּנֹוֵקם

ָהֵאל ָצֵריֶהם ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו ַהִּנְפָרע ְיָי ַאָּתה ָּברּו ינּו: ִמָּצֵרֽ

יַע: ַהּמֹוִׁשֽ

יעקוב”: ב”שושנת מתחילים בשחרית הקריאה. לאחר

ֲערּוִמים: בֹות ַמְחֿׁשְ ַוָּיֶֽפר ּגֹוִים ֲעַצת ֵהִניא ֶׁשר ֲא֗

ֲעָמֵלק: ִמֶּזֽ ַרע ָזדֹון ֵנֶֽצר ָרָׁשע ָאָדם ינּו ָעֵלֽ קּום ְּב֗

ֶכד: ָלֽ ּלֹו ָׁשה ָיֽֿקְ ּוְגֻדָּלתֹו ּבֹור לֹו ָרה ְוָכֽ ְבָעְׁשרֹו ָאה ָּג֗

ְמֵהָרה: ְוִנְׁשַמד ְלַהְׁשִמיד ִּבֵּקׁש ְוִנְלָּכד ִלְלּכֹוד ְבַנְפׁשֹו ָּמה ִּד֗

ַלָּבִנים: ַאִחים ִׂשְנַאת ְועֹוֵרר ֲאבֹוָתיו ֵאיַבת יַע הֹוִדֽ ָמן ָה֗

אֹוֵיב: נֹוַלד ֲאָגג ַעל ְבֶחְמָלתֹו ִּכי ָׁשאּול ַרֲחֵמי ָזַכר לֹא ְו֗

ָטהֹור: ִּביֵדי ָטֵמא ְוִנְלַּכד ַצִּדיק ְלַהְכִרית ָרָׁשע ַמם ָז֗

ֲחָטָאיו: ַעל ֵחְטא הֹוִסיף ְוָרָׁשע ָאב ַגת ְ ִׁש ַעל ָּגַבר ֶסד ֶחֽ֗

ָרָעה: ַלֲעׂשֹות ַוִּיְתַמֵּכר ֲערּוָמיו בֹות ַמְחֿׁשְ ְּבִלּבֹו ַמן ָט֗

ִזְכָרם: ְלַהְכִרית ָנַתן ַּכְסּפֹו ֵאל ִּבְקֽדֹוֵשי ָׁשַלח דֹו ָי֗
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ְּבׁשּוָׁשן: נּו ִנּֿתְ ָהָמן ְוָדֵתי ֶצף ֶקֽ ָיָֽצא ִּכי ָמְרֳּדַכי ְראֹות ִּכ֗

ֶפר: ָהֵאֽ ַעל ַוֵּיֶֽׁשב צֹום ְוָגַזר ִמְסֵּפד ְוָקַׁשר ַׂשק ַבׁש ָל֗

ינּו: ֲאבֹוֵתֽ ן ֲע ַחַּטאת ְוִלְמחֹול ְׁשָגָגה ְלַכֵּפר ַיֲעמֹוד ֶזה י ִמ֗

ְיֵׁשִנים: ְלעֹוֵרר ָדה ָעֿמְ ֲהַדָּסה ֵהן ִמּלּוָלב ָּפַרח ץ ֵנ֗

ַּתִּניִנים: ֲחַמת ֵיין ְלַהְׁשקֹותֹו ְלָהָמן ילּו ִהְבִהֽ יָה ִריֶסֽ ָס֗

ָעָליו: ְוִנְתָלה ֵעץ לֹו ָׂשה ָעֽ ְּבִרְׁשעֹו ְוָנַפל ְבָעְׁשרֹו ַמד ָע֗

נּו: ְלפּוֵרֽ ֶנְהַּפ ָהָמן פּור ִּכי ֵתֵבל ֵבי יֹוֿׁשְ ָּכל חּו ְ ָּפ יֶהם ִּפ֗

ַנְפׁשֹו: ַחת ַּתֽ ִנַּתן אֹוֵיב ָרָׁשע ִמַּיד ֶנֱחַלץ ִּדיק ַצ֗

ְוָׁשָנה: ָׁשָנה ְּבָכל ְוִלְׂשמֹוַח ּפּוִרים ַלֲעׂשֹות ֲעֵליֶהם מּו ּֿיְ ִק֗

יָת: ָּתִלֽ ָהֵעץ ַעל ּוָבָניו ָהָמן ְוֶאְסֵּתר ָמְרְּדַכי ְּתִפַּלת ֶאת יָת ִאֽ ָר֗

ָמְרְּדָכי: ֶלת ְּתֵכֽ ַיַֽחד ִּבְראֹוָתם ָחה ְוָׂשֵמֽ ָצֲהָלה ַיֲעֹקב ׁ֗שֹוַׁשַּנת

ָודֹור: ּדֹור ְּבָכל ְוִתְקָוָתם ָלֶנַֽצח יָת ָהִיֽ ׁשּוָעָתם ְּת֗

: ָּב ַהחֹוִסים ָּכל ָלֶנַֽצח מּו ִיָּכֿלְ ְולֹא ׁשּו ֵיֹבֽ לֹא ֹקֶוֽי ֶׁשָּכל יַע ְלהֹוִדֽ

הּוִדי: ַהּֿיְ ָמְרְּדַכי ָּברּו ִדי ְלַאּֿבְ ִּבֵּקׁש ֲאֶׁשר ָהָמן ָארּור

ַחְרבֹוָנה ְוַגם ַּבֲעִדי ְמִגיָּנה ֶאְסֵּתר ְּברּוָכה ַמְפִחיִדי ֶׁשת ֵאֽ ֶזֽ ֶרׁש ֲארּוָרה

ְלּטֹוב: ָזכּור

197 עמ’ קדוש’ ב’ואתה ממשיכים פורים בליל

198 עמ’ נעם’ ב’ויהי ממשיכים שבת במוצאי

51 עמ’ ב’אשרי’ ממשיכים בבוקר
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ַהָּבא! ָּברּו

ב: ַלּט ָזכּור ֵאִלָּיהּו ֶׁשל ַהִּכֵּסא ֶזה מוהל:

החיתוך: לפני מיד מוהל

ַעל ְוִצָּוֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו ִקְּדָׁשנּו ֲאֶׁשר ָלם ָהע ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהִּמיָלה:

החיתוך: לאחר מיד הבן אבי

ְוִצָּוֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו ִקְּדָׁשנּו ֲאֶׁשר ָלם ָהע ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ָאִבינּו: ַאְבָרָהם ֶׁשל ִבְבִרית ְלַהְכִניס

ִבים: ט ּוְלַמֲעִׂשים ּוְלֻחָּפה ָרה ְלת ִיָּכֵנס ֵּכן ַלְּבִרית ֶׁשִּנְכַנס ְּכֵׁשם קהל:

המברך:

ְוַרּבׂוַתי: ְוַרָבָנן ָמָרָנן ָהַרב] מׂוֵרינּו [מׂוֵרה ֹּכֲהִנים ַסְבִרי

ַהָגֶפן: ְּפִרי ֵרא ּב ָלם ָהע ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ק ְוח ִמֶּבֶטן ְיִדיד ִקַּדׁש ֲאֶׁשר ָלם ָהע ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ֵאל זֹאת ִּבְׂשַכר ֵּכן ַעל ֶדׁש ק ְּבִרית ת ְּבא ָחַתם ְוֶצֱאָצָאיו ָׂשם ִּבְׁשֵאר

ְּבִרית ְלַמַען ִמַּׁשַחת: ְׁשֵאֵרנּו ְיִדידּות ְלַהִציל ַצֵּוה צּוֵרנּו ֶחְלֵקנּו ַחי

ַהְּבִרית: ֵרת ּכ ְיָי ַאָּתה ָּברּו ִבְבָׂשֵרנּו: ָׂשם ֲאֶׁשר

ְוִיָּקֵרא ּוְלִאמ ְלָאִביו ַהֶּזה ַהֶּיֶלד ֶאת ַקֵּים 24 ֵתינּו ֲאב ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ִּבְפִרי ִאּמ ְוָתֵגל ֲחָלָציו ֵצא ְּבי ָהַאב 25ִיְׂשַמח ( פלוני בֶּן פלוני ) ְּבִיְׂשָרֵאל ְׁשמ

ל ְוָ֝תֵג֗ ְוִאֶּמ֑ י ח־ָאִב֥ ִיְׂשַמֽ ַּכָּכתּוב: ִבְטָנּה ִּבְפִרי ֵעֶדן ְּבַגן ִאּמ ְוָתֵגל ִבְטָנּה כג משלי

֙ ָל ַמר ָוֹא֤ ְּבָדָמִ֑י ֶסת ִמְתּבֹוֶס֖ ֶאְרֵא֔ ָוֽ ֙ ִי ָעַל֨ ר ָוֶאֱעֹב֤ ְוֶנֱאַמר: ׃ ֽיֹוַלְדֶּתֽ טז יחזקאל

י׃ ֲחִיֽ ִי ְּבָדַמ֥ ָל֖ ַמר ָוֹא֥ י ֲחִי֔ ְּבָדַמִ֣י

ּוְלִאמ ִלי ַהֶּזה ַהֶיֶלד ְּבִני ֶאת ַקֵּים יאמר: מוהל כשהאב 24

ֲחָלַצי ֵצא ְּבי ֱאְׂשַמח יאמר: מוהל כשהאב 25
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התינוק. בפי מהיין באצבעו נותן

ָּכַ֭רת ֲאֶׁש֣ר ּֽדֹור׃ ְלֶאֶ֣לף ה ָּו֗ ִצ֝ ר ָּדָב֥ ְּבִרי֑תֹו ְלעֹוָל֣ם ָזַכ֣ר קהְוֶנֱאַמר: תהלים

ית ְּבִר֣ ל ִיְׂשָרֵא֗ ְל֝ ק ְלֹח֑ ב ְלַיֲֽעֹק֣ ָה ַוַּיֲֽעִמיֶד֣ ק׃ ְלִיְׂשָחֽ ּוְׁש֖בּוָע֣תֹו ֶאת־ַאְבָרָה֑ם

ִצָּו֥ה ֲאֶׁש֛ר ַּכֽ ים ָיִמ֑ ֶּבן־ְׁשֹמַנ֖ת ְּב֔נֹו ֶאת־ִיְצָח֣ק ַאְבָרָהם֙ ַוָּיָ֤מל ְוֶנֱאַמר: ם׃ כאעֹוָלֽ בראשית

ִּכי־֑טֹוב ֑ ְיָי ַלֽ הֹו֣דּו ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ִּכי־֑טֹוב ֑ ְיָי ַלֽ הֹו֣דּו ים׃ ִהֽ ֱא קיחֹא֖תֹו תהלים

ֵּכן ַלְּבִרית ֶׁשִּנְכַנס ְּכֵׁשם ִיְהֶיה: ל ָּגד ַהָּקֹטן ֶזה פלוני ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖

ָאֵמן: ִבים ט ּוְלַמֲעִׂשים ּוְלֻחָּפה ָרה ְלת ִיָּכֵנס



264

D הבן פדיון d

ר ְּבכ ( פלוני בן פלוני ) ָזָכר ֵּבן ִלי ָיְלָדה ( פלוני בת פלונית ) ִאְׁשִּתי הבן: אב

: ֶׁשְל הּוא ַוֲהֵרי ֶרֶחם ֶּפֶטר

ְדֵמי ְסָלִעים ֲחִמָׁשה א ֶזה ֶר ְּבכ ִּבְנ ֶאת ֵתר י ִּתְרֶצה ֶזה ֵאי הכהן:

? נ ִּפְדי

בידו: המעות עם הכלי את נוטל האב

: נ ְּבִפְדי ְסָלִעים ֲחִמָׁשה ְל ְוֵהא ֵתר י ֶצה ר ֲאִני ִרי ְּבכ ְּבִני ֶאת

ַעל ְוִצָּוֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו ִקְּדָׁשנּו ֲאֶׁשר ָלם ָהע ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו אב:

ַהֵּבן: ן ִּפְדי

ַהֶּזה: ַלְּזַמן ְוִהִּגיָענּו נּו ְוִקְּיָמֽ ֶׁשֶהֱחָינּו ָלם ָהע ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

המעות: את נוטל הכהן

ָּפדּוי: ִּבְנ ָּפדּוי ִּבְנ ָּפדּוי ִּבְנ כולם:

ַהָגֶפן: ְּפִרי ֵרא ּב ָלם ָהע ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו הכהן:

ואומר: הבן ראש על בידו ומוליכם המעות את נוטל שהכהן נוהגים יש

ַהֵּבן ֶזה ְוִנְכַנס ַלֹּכֵהן: ֶזה ָיָצא ֶזה ַעל ָמחּול ֶזה ֶזה ִחלּוף ֶזה ֶזה ַּתַחת ֶזה

ִיָּכֵנס ֵּכן ן ַלִּפְדי ֶׁשִנְכַנס ֶׁשְּכֵׁשם ן ָרצ ְיִהי ָׁשָמִים: ּוְלִיְרַאת ָרה ַלּת ְלַחִּיים

ִבים: ט ּוְלַמֲעִׂשים ּוְלֻחָּפה ָרה ַלת

הבן: מברך הכהן

ְוָיֵׂש֥ם י ֵאֶל֔ ֙ ָּפָניו ֤ ְיָי א ִיָּׂש֨ יֻחֶּנֽ ָּך׃ ִוֽ י ֵאֶל֖ ָּפָנ֛יו ֧ ְיָי ר ָיֵא֨ ׃ ֶרֽ ְוִיְׁשֿמְ ֖ ְיָי ֣ ֶרְֿכ ְיָבֽ ו במדבר

ַחִּי֑ים ּוְׁש֣נֹות ָיִ֭מים ֶר ֹא֣ י ִּכ֤ ׃ ְיִמיֶנֽ  ַעל־ַי֥ד ֗ ְּל ִצ֝ ֥ ְיָי ְמֶר֑ ֹׁשֽ ֥ ְיָי ָׁשֽלֹום׃ ֖ ְל קכא תהלים
ג משלי

ָאֵמן: ׃ ֶאת־ַנְפֶׁשֽ ר ִיְׁ֝שֹמ֗ ִמָּכל־ָר֑ע ֥ ִיְׁשָמְר ְיָיׄ ׃ ָלֽ יפּו יֹוִס֥ ְוָׁ֝ש֗לֹום קכא תהלים



265

D המזון ברכת dקלז תהלים
קכו תהלים

תחנון: בהם שיש בימים

ינּו ַּגם־ָּבִכ֑ ָיַׁ֭שְבנּו ָׁש֣ם ל ָּבֶב֗ ת ַנֲה֨ר ַע֥ל

ָכּ֑ה ְּבת ים ל־ֲעָרִב֥ ַעֽ ן׃ ֶאת־ִצּֽי נּו ָזְכֵר֗ ְּב֝

ינּו ֵב֡ ׁש ֵא֪לּונּו ְׁשֽ ם ָׁש֨ י ִּכ֤ ינּו׃ ֵתֽ ִּכֹּנר ינּו ִל֗ ָּת֝

נּו ָל֝֗ ירּו ִׁש֥ ִׂשְמָח֑ה ָלֵל֣ינּו ְות ִּדְבֵרי־ִׁש֭יר

ל ַע֝֗ ֑ ֶאת־ִׁשיר־ְיָי יר ָנִׁש֥ י ֵא֗ ן׃ ִצּֽי יר ִמִּׁש֥

ִּתְׁשַּכ֥ח ם ִ֗ רּוָׁשָל ְיֽ ם־ֶאְׁשָּכֵח֥ ִאֽ ר׃ ֵנָכֽ ת ַאְדַמ֥

א ֹ֪ ִאם־ל ְלִחִּכי֮ י ִנ֨ ק־ְלׁש ִּתְדַּב֥ י׃ ְיִמיִנֽ

֑ ם ֶאת־ְירּוָׁשַלִ ַאֲ֭עֶלה א ֹ֣ ִאם־ל ִכי ֵר֥ ְזּֿכְ ֶא֫

ם ֱא֗ד י ִלְבֵנ֬ ְיָי֨ ר ְזֹכ֤ י׃ ִׂשְמָחִתֽ אׁש ֹ֣ ר ל ַע֝֗

ָע֑רּו | ָע֤רּו ְמִרים ָהֹ֭א֣ ֥ ם ָלִ רּוָׁש֫ ְיֽ ם ֤י ֵאת֮

ה ַהְּׁש֫דּוָד֥ ל ַּבת־ָּבֶב֗ ּה׃ ָּבֽ ד ַהְי֥ס ד ַע֝֗

ְלְּת ֶׁשָּגַמ֥ ֶאת־ְּג֝מּוֵל֗ ֶׁשְיַׁשֶּלם־ָל֑ י ַאְׁשֵר֥

ִי ָלַל֗ ת־ֹע֝ ֶאֽ ץ ְוִנֵּפ֬ ז ֶׁשּיֹאֵח֓ י ַאְׁשֵר֤ נּו׃ ָלֽ

ַלע׃ ֶאל־ַהָּסֽ

תחנון: בהם שאין בימים

ְּבׁ֣שּוב ֲע֥לֹות ַּמֽ֫ ַהֽ יר ִׁש֗

ינּו ִי֗ ָה֝ ִצּ֑יֹון ֶאת־ִׁשיַב֣ת ָי ְי֖

ִיָּמֵל֪א ָא֤ז ים׃ ִמֽ ְּכֹחֿלְ

ָּנ֥ה ִר֫ ּוְלׁשֹוֵנ֪נּו ִּפינּו֘ ק ְׂשֹח֡

יל ִהְגִּד֥ ַבּגֹוִי֑ם ֣רּו אֿמְ ֹֽ י ָא֭ז

ֶּלה׃ ִעם־ֵאֽ ֲעׂ֥שֹות ַלֽ ָי֗ ְי֜

ִעָּמ֑נּו ֲעׂ֣שֹות ַלֽ ָי ְי֖ יל ִהְגִּד֥

ָי ְי֖ ׁשּוָב֣ה ים׃ ְׂשֵמִחֽ ינּו ִי֗ ָה֜

ים ֲאִפיִק֥ ַּכֽ ֶאת־ְׁשִבוֵת֑נּו

ה ְּבִדְמָע֗ ים ִע֥ ֿרְ ַהֹּזֽ ַּבֶּנֽ ֶגב׃

֤לֹו ָה֘ רּו׃ ִיְקֹצֽ ְּבִרָּנ֥ה

ֹנֵׂש֪א ּוָבֹכ֘ה ֵיֵל֨

א ֹ֥ א־ָיב ֹֽ ּב ֥ ַרע ָּז ־ַה֫ ֶׁש ֶמֽ

יו׃ ֲאֻלֹּמָתֽ א ֹנֵׂש֥ ה ְבִרָּנ֗

ב”זימון”: מברכים ביחד אכל יותר) (או שלש כאשר

יין: כוס מרים המזמן
ֶּבעְנׁשֶען! ווָאֶלען ִוויר ַרּבֹוַתי או ! ְנָבֵר ַרּבֹוַתי המזמן:

ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ כולם:

ִמֶּׁשּלֹו: ֶׁשָאַכְלנּו ינּו) ֵהֽ ֱא בעשרה ) ְנָבֵר ... ִּבְרׁשּות המזמן:

ינּו: ָחִיֽ ּוְבטּובֹו ִמֶּׁשּלֹו ְלנּו ֶׁשָאַכֽ ינּו) ֵהֽ ֱא בעשרה: ) ָּברּו כולם:

ָוֶעד:) ְלעֹוָלם ָּתִמיד ְׁשמֹו ּוְמֹבָר ָּברּו אכל: שלא מי )

ינּו: ָחִיֽ ּוְבטּובֹו ִמֶּׁשּלֹו ְלנּו ֶׁשָאַכֽ ינּו) ֵהֽ ֱא בעשרה: ) ָּברּו המזמן:

ְׁשמֹו: ּוָברּו הּוא ָּברּו
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ְּבֵחן ְּבטּובֹו ֻּכּלֹו ָהעֹוָלם ֶאת ַהָּזן ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ּוְבטּובֹו ַחְסּֽדֹו: ְלעֹוָל֣ם י ִּכ֖ ְלָכל־ָּבָׂש֑ר ֶלֶ֭חם ֹנֵת֣ן הּוא ּוְבַרֲחִמים ֶסד ְּבֶחֽ קלו תהלים

ְׁשמֹו ַּבֲעבּור ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָמזֹון נּו ָלֽ ֶיְחַסר ְוַאל נּו ָלֽ ָחַסר לֹא ָּתִמיד ַהָּגדֹול

ְּבִרּיֹוָתיו ְלָכל ָמזֹון ּוֵמִכין ַלֹּכל ּוֵמִטיב ַלֹּכל ּוְמַפְרֵנס ָזן הּוא ִּכי ַהָּגדֹול

ַהֹּכל: ֶאת ַהָּזן ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָּבָרא: ֲאֶׁשר

ּוְרָחָבה: טֹוָבה ֶחְמָדה ֶרץ ֶאֽ ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ ְלָּת ֶׁשִהְנַחֽ ַעל ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ְּל נֹוֶדה

ְוַעל ֲעָבִדים ִמֵּבית נּו ּוְפִדיָתֽ ִים ִמְצַרֽ ֶרץ ֵמֶאֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ֶׁשהֹוֵצאָתֽ ְוַעל

נּו ֶׁשהֹוַדְעָּתֽ י ֻחֶּקֽ ְוַעל נּו ֶׁשִּלַּמְדָּתֽ ְ ּתֹוָר ְוַעל נּו ִּבְבָׂשֵרֽ ְמָּת ֶׁשָחַתֽ ְ ְּבִרי

נּו אֹוָתֽ ּוְמַפְרֵנס ָזן ָׁשַאָּתה ָמזֹון ֲאִכיַלת ְוַעל נּו ֶׁשחֹוַנְנָּתֽ ֶסד ָוֶחֽ ֵחן ַחִּיים ְוַעל

ָׁשָעה: ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל יֹום ְּבָכל ָּתִמיד

יָת ֶׁשָעִׂשֽ ַהִּמְלָחמֹות ְוַעל ׁשּועֹות ַהּֿתְ ְוַעל בּורֹות ַהּֿגְ ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהִּנִּסים ַעל
ַהֶּזה: ַמן ַּבּֿזְ ָהֵהם ַּבָּיִמים ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ

ֹּכֵהן יֹוָחָנן ֶּבן ַמִּתְתָיֽהּו ִּביֵמי בחנוכה:

ָיָון ַמְלכּות ָדה ְּכֶׁשָעֿמְ ּוָבָניו ַחְׁשֹמַני ָּגדֹול

ּתֹוָרֶתֽ ְלַהְׁשִּכיָחם ִיְׂשָרֵאל ַעּֿמְ ַעל ָׁשָעה ָהֿרְ

י ְּבַרֲחֶמֽ ְוַאָּתה : ְרצֹוֶנֽ  ֵמֻחֵּקי ּוְלַהֲעִביָרם

ֶאת ְבָּת ַרֽ ָצָרָתם ְּבֵעת ָלֶהם ְדָּת ָעַמֽ ָהַרִּבים

ִנְקָמָתם: ֶאת ְמָּת ָנַקֽ ִּדיָנם ֶאת ְנָּת ַּדֽ ִריָבם

ְּבַיד ְוַרִּבים ַחָּלִׁשים ְּבַיד ִּגּבֹוִרים ְרָּת ָמַסֽ

ְּבַיד ּוְרָׁשִעים ְטהֹוִרים ְּבַיד ּוְטֵמִאים ְמַעִּטים

ּוְל : תֹוָרֶתֽ ֵקי עֹוֿסְ ְּבַיד ְוֵזִדים ַצִּדיִקים

ּוְלַעּֿמְ ְּבעֹוָלֶמֽ ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֵׁשם יָת ָעִׂשֽ

ְּכַהּיֹום ּוֻפְרָקן ְגדֹוָלה ְּתׁשּוָעה יָת ָעִׂשֽ ִיְׂשָרֵאל

ּוִפּנּו ֵּביֶתֽ ִלְדִביר ָבֶנֽי אּו ָּבֽ ַּכ ַחר ְוַאֽ ַהֶּזה:

יקּו ְוִהְדִלֽ ִמְקָּדֶׁשֽ ֶאת ְוִטֲהרּו ֵהיָכֶלֽ ֶאת

ְיֵמי ְׁשמֹוַנת ְוָקְֿבעּו ֶׁשֽ ָקּֿדְ ְּבַחְצרֹות ֵנרֹות

ַהָּגדֹול: ְלִׁשְמ ְלַהֵּלל ְלהֹודֹות ּלּו ֵאֽ ֲחֻנָּכה

ָמְרֳּדַכי ִּביֵמי בפורים:

ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן ְוִֶאְסֵּתר

ָהָמן ֲעֵליֶהם ְּכֶׁשָעַמד

ג) (אסתר ִּבֵּקׁש ָהָרָׁשע

ּוְלַאֵּב֣ד ג ֲהֹר֣ ַלֽ יד ְלַהְׁשִמ֡

ַער ִמַּנ֨ הּוִדים ּֿיְ ֶאת־ָּכל־ַה֠

ְּב֣יֹום ְוָנִׁשים֙ ַט֤ף ן ְוַעד־ָזֵק֨

ֶדׁש ְלֹח֥ ָעָׂש֛ר ה ִּבְׁשלֹוָׁש֥ ד ֶאָח֔

ֶדׁש הּוא־ֹח֣ ר ְׁשֵנים־ָעָׂש֖

ְוַאָּתה ָלֽבֹוז׃ ּוְׁשָלָל֖ם ֲאָד֑ר

ְרָּת ֵהַפֽ ָהַרִּבים י ְּבַרֲחֶמֽ

ֶאת ְוִקְלַקְלָּת ֲעָצתֹו ֶאת

ְּגמּולֹו ַוֲהֵׁשֽבֹוָת ַמֲחַׁשְבּתֹו

ְוֶאת אֹותֹו ְוָתלּו ְּברֹאׁשֹו

ָהֵעץ: ַעל ָּבָניו
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ִׁשְמ ִיְתָּבַר אֹוָת ּוְמָבֲרִכים ָל מֹוִדים נּו ָאֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַהֹּכל ְוַעל

֣ ֶאת־ְיָי ַרְכָּת֙ ּוֵבֽ ְוָׂשָבְ֑עָּת ַכְלָּת֖ ְוָאֽ ַּכָּכתּוב: ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָּתִמיד ַחי ָכל חְּבִפי דברים

ְוַעל ֶרץ ָהָאֽ ַעל ְיָי ַאָּתה ָּברּו ׃ ָנַֽתן־ָלֽ ר ֲאֶׁש֥ ה ַהֹּטָב֖ ֶרץ ַעל־ָהָא֥ י ֶה֔ ֱא

ַהָּמזֹון:

ְוַעל ִעיֶרֽ ִם ְירּוָׁשַלֽ ְוַעל ַעֶּמ ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַרֵחם

ַהָּגדֹול ִית ַהַּבֽ ְוַעל ְמִׁשיֶחֽ ָּדִוד ֵּבית ַמְלכּות ְוַעל ְּכבֹוֶדֽ ִמְׁשַּכן ִצּיֹון

נּו ֵלֽ ְוַכְלּֿכְ נּו ֵסֽ ַפְרֿנְ זּוֵנֽנּו נּו ְרֵעֽ ינּו ָאִבֽ ינּו ֵהֽ ֱא ָעָליו: ִׁשְמ ֶׁשִּנְקָרא ְוַהָּקדֹוׁש

נּו ַּתְצִריֵכֽ ַאל ְוָנא ינּו: ָצרֹוֵתֽ ִמָּכל ְמֵהָרה ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ָלֽ ְוַהְרַוח נּו ְוַהְרִויֵחֽ

ְ ְלָי ֶאָּלא ַהְלָוָאָתם ִליֵדי ְולֹא ָוָדם ָּבָׂשר ַנת ַמּֿתְ ִליֵדי לֹא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי

ְלעֹוָלם ִנָּכֵלם ְולֹא ֵנבֹוׁש ֶׁשּלֹא ָחָבה ְוָהֿרְ דֹוָׁשה ַהּֿקְ תּוָחה ַהּֿפְ ֵלָאה ַהּֿמְ

ָוֶעד:

בשבת:

ַהָּגדֹול ַהַּׁשָּבת ִביִעי ַהּֿׁשְ יֹום ּוְבִמְצַות י ְּבִמְצֹוֶתֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ְוַהֲחִליֵצֽ ְרֵצה

ְּבַאֲהָבה ּבֹו ְוָלֽנּוַח ּבֹו ִלְׁשָּבת ְלָפֶנֽי הּוא ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֶזה יֹום ִּכי ַהֶּזה ְוַהָּקדֹוׁש

ְּביֹום ַוֲאָנָחה ְוָיגֹון ָצָרה ְתֵהי ֶׁשלֹא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ָלֽ יַח ָהִנֽ ִּבְרצֹוֿנְ : ְרצֹוֶנ ְּכִמְצַות

ָקְדֶׁשֽ ִעיר ִם ְירּוָׁשַלֽ ּוְֿבִבְנַין ִעיֶרֽ ִצּיֹון ְּבֶנָחמֹות ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי נּו ְוַהְרֵאֽ נּו ְמנּוָחֵתֽ

ַהֶּנָחמֹות: ַעל ּוַבֽ ַהְיׁשּועֹות ַעל ַּבֽ הּוא ַאָּתה ִּכי

ומועדים: חודש בראש

ְוִיָּזֵכר ְוִיָּפֵקד ְוִיָּׁשַמע ְוֵיָרֶצה ְוֵיָרֶאה ְוַיִּגיַע ְוָיבֹא ַיֲעֶלה ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא

ִם ְירּוָׁשַלֽ ְוִזְכרֹון ַעְבֶּדֽ ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ְוִזְכרֹון ינּו ֲאבֹוֵתֽ ְוִזְכרֹון ּוִפְקּדֹוֵנֽנּו ִזְכרֹוֵנֽנּו

ּוְלֵחן ּוְלטֹוָבה ִלְפֵליָטה ְלָפֶני ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּֿמְ ָּכל ְוִזְכרֹון ָקְדֶׁשֽ ִעיר

ְּביֹום ּוְלָׁשלֹום ּוְלַחִּיים ּוְלַרֲחִמים ֶסד ּוְלֶחֽ

ַהָּׁשֻבעֹות ַחג ַהַּמצֹות ַחג ֶדׁש ַהֹחֽ רֹאׁש

ֶרת ָהֲעֶצֽ ַחג ְׁשִמיִני ַהֻּסּכֹות ַחג ַהִּזָּכרֹון

ְלַחִּיים בֹו נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִלְבָרָכה בֹו נּו ּוָפְקֵדֽ ְלטֹוָבה ּבֹו ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ּנּו ָזְכֵרֽ ַהֶּזה

ִּכי ֵעיֵנֽינּו י ֵאֶלֽ ִּכי נּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ָעֵלֽ ְוַרֵחם ְוָחֵּננּו חּוס ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָעה ּוִבְדַבר

ָּתה: ַאֽ ְוַרחּום ַחּנּון ֶל ֶמֽ ֵאל
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ְבַרֲחָמיו ֶנה ֹּבֽ ְיָי ַאָּתה ָּברּו ינּו: ְּבָיֵמֽ ִּבְמֵהָרה ֶדׁש ַהֹּקֽ ִעיר ִם ְירּוָׁשַלֽ ּוְבֵנה

ָאֵמן: ִם ְירּוָׁשָלֽ

’רצה’: לומר בשבת שכח אם

ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו ִלְמנּוָחה ַׁשָּבתֹות ָנַתן ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהַּׁשָּבת: ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְוִלְבִרית: ְלאֹות ְּבַאֲהָבה

חדש: בראש ויבא’ ’יעלה לומר שכח אם

ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו ֳחָדִׁשים ָראֵׁשי ָנַתן ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ְלִזָּכרֹון:

ויבא’: ו’יעלה ’רצה’ חודש ראש שבת שכח אם

ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו ִלְמנּוָחה ַׁשָּבתֹות ָנַתן ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהַּׁשָּבת ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְלִזָּכרֹון: ֳחָדִׁשים ְוָראֵׁשי ְוִלְבִרית ְלאֹות ְּבַאֲהָבה

ֳחָדִׁשים: ְוָראֵׁשי ְוִיְׂשָרֵאל

טוב: ביום ויבא’ ’יעלה שכח אם

ְלָׂשׂשֹון ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו טֹוִבים ָיִמים ָנַתן ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ְוַהְּזַמִּנים: ִיְׂשָרֵאל ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה ָּברּו ַהֶּזה: (פלוני) ַחג ֶאת־יֹום ּוְלִׂשְמָחה

ויבא’: ו’יעלה ’רצה’ טוב יום שבת שכח אם

ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו ִלְמנּוָחה ַׁשָּבתֹות ָנַתן ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

(פלוני) ַחג ֶאת־יֹום ּוְלִׂשְמָחה ְלָׂשׂשֹון טֹוִבים ְוָיִמים ְוִלְבִרית ְלאֹות ְּבַאֲהָבה

ְוַהְּזַמִּנים: ְוִיְׂשָרֵאל ַהַּׁשָּבת ְמַקֵּדׁש ְיָי ַאָּתה ָּברּו ַהֶּזה:

נּו ֵאֽ ּבֹוֿרְ נּו ַאִּדיֵרֽ נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָאִבֽ ָהֵאל ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהּטֹוב ֶל ַהֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל רֹוֵעה נּו רֹוֵעֽ ַיֲעֹקב ְקדֹוׁש נּו ְקדֹוֵׁשֽ נּו ֵרֽ יֹוֿצְ נּו ֹגֲאֵלֽ

נּו: ָלֽ ֵייִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵהִטיב הּוא ָויֹום יֹום ֶׁשְּבָכל ַלֹּכל ְוַהֵּמִטיב

ַוח ּוְלֶרֽ ּוְלַרֲחִמים ֶסד ְלֶחֽ ְלֵחן ָלַעד ֵלנּו ִיְגֿמְ הּוא ֵלנּו גֹוֿמְ הּוא נּו ְגָמָלֽ הּוא

ְוַחִּיים ְוַרֲחִמים ְוַכְלָּכָלה ַּפְרָנָסה ֶנָחָמה ִויׁשּוָעה ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ַהָּצָלה

נּו: ֵרֽ ְיַחּֿסְ ַאל טֹוב ּוִמָּכל טֹוב ְוָכל ְוָׁשלֹום
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בשבת. כאן שמסיימים יש

ִים ַּבָּׁשַמֽ ִיְתָּבַר הּוא ָהַרֲחָמן ָוֶעד: ְלעֹוָלם ינּו ָעֵלֽ ִיְמ הּוא ָהַרֲחָמן

ְנָצִחים ָלֵנַֽצח נּו ָּבֽ ַאר ְוִיְתָּפֽ ּדֹוִרים ְלדֹור ִיְׁשַּתַּבח הּוא ָהַרֲחָמן ֶרץ: ּוָבָאֽ

ְּבָכבֹוד: נּו ֵסֽ ְיַפְרֿנְ הּוא ָהַרֲחָמן עֹוָלִמים: ֵמי ּוְלעֹוֿלְ ָלַעד נּו ָּבֽ ְוִיְתַהַּדר

קֹוֲמִמּיּות נּו יֹוִליֵכֽ ְוהּוא נּו ַצָּואֵרֽ ֵמַעל ּגֹוִים ֹעל ִיְׁשּבֹור הּוא ָהַרֲחָמן

ֶזה ֻׁשְלָחן ְוַעל ֶזה ִית ְּבַבֽ ְמֻרָּבה ְּבָרָכה ִיְׁשַלח הּוא ָהַרֲחָמן נּו: ְלַאְרֵצֽ

ַלּטֹוב ָזכּור ַהָּנִביא ֵאִלָּיֽה ֶאת נּו ָלֽ ִיְׁשַלח הּוא ָהַרֲחָמן ָעָליו: ְלנּו ֶׁשָאַכֽ

ְוֶנָחמֹות: ְיׁשּועֹות טֹובֹות ְּבׂשֹורֹות ָלנּו ִויַבֵּׂשר

אומרים: אורחים

ְמֹאד ְוִיְצַלח ַהָּבא ָלעֹוָלם ִיָּכֵלם ְולֹא ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַהַּבִית ַּבַעל ֵיבֹוׁש ֶׁשלֹא ָרצֹון ְיִהי

ְולֹא ָיָדיו ְּבַמֲעֵׂשי לֹא ָׂשָטן ִיְׁשלֹוט ְוַאל ָלִעיר ּוְקרֹוִבים ֻמְצָלִחים ְנָכָסיו ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ְּבָכל

ְוָעֹון ַוֲעֵבָרה ֵחְטא ִהְרהּור ְדַבר ׁשּום ְלָפֵנינּו ְולֹא ְלָפָניו לֹא ִיְזַדֵּקר ְוַאל ָיֵדינּו ְּבַמֲעֵׂשי

עֹוָלם: ְוַעד ֵמַעָּתה

מֹוָרִתי] [ִאִּמי ְוֶאת ַהֶּזה ִית ַהַּבֽ ַּבַעל מֹוִרי] [ָאִבי ֶאת ְיָבֵר הּוא ָהַרֲחָמן

ָלֶהם, ַאֶׁשר ָּכל ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת אֹוָתם ַהֶּזה: ִית ַהַּבֽ ַּבֲעַלת

ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֶׁשִּנְתָּבֲרכּו ְּכמֹו נּו ָלֽ ַאֶׁשר ָּכל ְוֶאת אֹוָתנּו

ָאֵמן: ְונֹאַמר ְׁשֵלָמה ִּבְבָרָכה ַיַֽחד ֻּכָּלנּו נּו אֹוָתֽ ְיָבֵר ֵּכן ֹּכל ִמֹּכל ַּבֹּכל

מילה ברית

רֹומֹו ִמּֿמְ ָעָליו ָיֵגן הּוא ּוְלִאּמֹו ְלָאִביו ַהֶּזה ֶאת־ַהֶּיֶלד ָחַנן ֲאֶׁשר הּוא ָהַרֲחָמן

ְוִיָּקֵרא ְלׂשּומֹו ְוִכְמַנֶּׁשה ּוְכֶאְפַרִים ִעּמֹו ָהיו ֱא ִויִהי ַעל־ְמקֹומֹו ָיבֹא ּוְבָׁשלֹום

ְׁשמֹו: ְבִיְׂשָרֵאל

ָיִמים ַבּטֹוב ִויַבֶּלה ִחּכּוִמים ְּבָדת ַלֲהִבינֹו ְּבַרֲחִמים ֵדהּו ִיְפֿקְ ָּפקֹוד הּוא ָהַרֲחָמן

ְלֻאִּמים: לֹו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ַעִּמים ַיַעְבדּוהּו ִעיִמים ַּבּֿנְ ּוְׁשנֹוָתיו

ַיְרֵאהּו ִצּיֹון ְוֶנָחַמת ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגָליו ֶצֶדק ְיַחֵּיהּו ָׁשִנים ַרּבֹות הּוא ָהַרֲחָמן

הּוא: ֶחֶסד ָחֵפץ ִּכי ְלַרֲחֵמהּו ֲחָסָדיו ִויעֹוֵרר ְיָבֲרֵכהּו ְלָׁשלֹום ְוֶאת־ַעּמֹו
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יֹוַלְדּתֹו ְוָתֵגל ָאִביו ִיְׂשַמח ְּבִריתֹו ּוַבַעל ַהֶּזה ֶאת־ֶהָחָתן ְיָבֵר הּוא ָהַרֲחָמן

ְלַהְראֹותֹו ָבִנים ְּבֵני ַּבֲחֻתָּנתֹו חּו ֶׁשִּיְׂשֿמְ ִיְזּכּו ְוֵכן ִּבְסעּוָדתֹו ֻסִּבים ַהֿמְ ְוִיְתָּבַרכּו

ְלַאֲחִריתֹו: ִּתְקָוה ְוֵיׁש

ַלֲעָדתֹו ְיעֹוֵרר ַרֲחִמים ֲאֻיָּמתֹו ִיְפֶדה ָּבּה ִמְצָותֹו זֹאת ִיְזֹּכר ְמֵהָרה הּוא ָהַרֲחָמן

ִּתְפֶאֶרת ְוֶאת־ְיָקר ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֶאת־ֹעֶׁשר ְּבַהְרֹאתֹו ְּבֶחְמָלתֹו ְיַקֵּבץ ְקָהָליו

ְּגֻדָּלתֹו:

ְוֶאת ִאּמֹו ְוֶאת ָאִביו ְוֶאת ְּבִריתֹו ּוַּבַעל ַהֶּזה ֶאת־ֶהָחָתן ְיָבֵר הּוא ָהַרֲחָמן

ִיְצָחק ַאְבָרָהם ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֶׁשִנְתָּבֲרכּו ְּכמֹו ֹּפה ִבים ַהּיֹוֿׁשְ ְוֶאת־ַאֵחינּו ַרּבֹוֵתינּו

: ָאֵמן ְונֹאַמר ְׁשֵלָמה ִּבְבָרָכה ַיַֽחד ֻּכָּלנּו נּו אֹוָתֽ ְיָבֵר ֵּכן ֹּכל ִמֹּכל ַּבֹּכל ְוַיֲעֹקב

ְוִנָּׂשא ָׁשלֹום: ֶרת ְלִמְׁשֶמֽ ֵהא ֶׁשּֿתְ ְזכּות ינּו ְוָעֵלֽ ֲעֵליֶהם דּו ְיַלּֿמְ ִמָּמרֹום

ְּבֵעיֵני טֹוב ֶכל ְוֵׂשֽ ֵחן ְוִנְמָצא ִיְׁשֵענּו ֵהי ֵמֱא ּוְצָדָקה ְיָי ֵמֵאת ְבָרָכה

ְוָאָדם: ִהים ֱא

ְלַחֵּיי ּוְמנּוָחה ַׁשָּבת ֶׁשֻּכּלֹו ְלּיֹום נּו ַיְנִחיֵלֽ הּוא ָהַרֲחָמן

ָהעֹוָלִמים:

בשבת:

ְלטֹוָבה ַהֶּזה ֶדׁש ַהֹחֽ ֶאת ינּו ָעֵלֽ ְיַחֵּדׁש הּוא ָהַרֲחָמן

ְוִלְבָרָכה:

חודש: בראש

טֹוב: ֶׁשֻּכּלֹו ְלּיֹום נּו ַיְנִחיֵלֽ הּוא ָהַרֲחָמן רגלים: בשלש

ְלטֹוָבה ַהּזֹאת ַהָּׁשָנה ֶאת ינּו ָעֵלֽ ְיַחֵּדׁש הּוא ָהַרֲחָמן

ְוִלְבָרָכה:

השנה: בראש

ַהֹּנֶפֶ֑לת: ָּדִו֖יד ֶאת־ֻסַּכ֥ת נּו ָלֽ ָיִקים הּוא ָהַרֲחָמן בסכות:

ַהָּבא: עֹוָלם ּוְלַחֵּיי יַח ַהָּמִׁשֽ ִלימֹות נּו ְיַזֵּכֽ הּוא ָהַרֲחָמן

ּֽוְ֝לַזְר֗עֹו ְלָדִו֥ד יחֹו ִלְמִׁש֗ ֶסד ֶח֨ ֶׂשה ְוֹע֤ ְלּ֥כֹו ַמ֫ ְיׁשּו֪עֹות [ִמְגּ֖דֹול] ַמְגִּדי֘ל יח תהלים

ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה ם׃ ַעד־עֹוָלֽ

יו׃ יֵרָאֽ ִלֽ ְחּ֗סֹור ַמ֝ ין ֵא֥ י ִּכ֘ ְקדָׁש֑יו ֣ ֶאת־ְיָי ְי֣ראּו ָאֵמן׃ ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל לד תהלים
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ִּכי־֑טֹוב ֑ ְיָי ַלֽ הֹו֣דּו ָכל־ֽטֹוב׃ ֥רּו א־ַיְחֿסְ ֹֽ ל ָי֗ ְי֜ י ֵׁש֥ ֿרְ ְוֹדֽ ְוָרֵע֑בּו ָרׁ֣שּו קיחְּכִ֭פיִרים תהלים

ֶבר ַהֶּג֔ ָּב֣רּו ָרֽצֹון׃ ְלָכל־ַח֣י יַע ּוַמְׂשִּב֖ ֶאת־ָיֶד֑ ַח ּפֹוֵת֥ ַחְסּֽדֹו׃ ְלעֹוָל֣ם י קמהִּכ֖ תהלים
יז ירמיהו

יִתי א־ָרִא֣ ֹֽ ְול ְנִּתי ַּגם־ָזַק֥ יִתי ָהִי֗ ַנַ֤ער ִמְבַטֽחֹו׃ ֖ ְיָי ְוָהָי֥ה ֑ ְיָי ַּבֽ ח ִיְבַט֖ ר לזֲאֶׁש֥ תהלים

ֶאת־ַעּ֣מֹו ְיָבֵר֖ ְיָי֓ ִיֵּת֑ן ְלַעּ֣מֹו ז ֹע֖ ְיָי֗ ֶחם׃ ְמַבֶּקׁש־ָלֽ ְוַ֝זְר֗עֹו ֶנֱעָז֑ב יק כטַצִּד֣ תהלים

ַבָּׁשֽלֹום׃

ַהָּגֶֽפן: ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו המזמן:
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J לנשואין זמון j

ֶּבעְנׁשֶען! ווָאלֶלען ִמיר ַרּבֹוַתי או ! ְנָבֵר ַרּבֹוַתי המבורך:

ם: ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ְמֹבָר֑ ֣ ְיָי ֵׁש֣ם י ְיִה֤ כולם:

ְׁשֵעה ֶדק ֶצֽ ְבַמְעְּגֵלי נּו ְנֵחֽ ָיֹרן ְּבִׁשיר ִאֵּלם ְוָאז ָחרֹון ְוַגם ָהֵסר ְּדַוי

ְוַרָּבָנן ָמָרָנן ִּבְרׁשּות ְיֻׁשרּון): ְּבֵני כהן: אין אם ) ַאֲהֹרן ְּבֵני ִּבְרַּכת

ִמֶּׁשּלֹו ְלנּו ְוֶׁשָאַכֽ ִּבְמעֹונֹו ֶׁשַהִּׂשְמָחה ינּו ֵהֽ ֱא ְנָבֵר ְוַרּבֹוַתי

המבורך:

ינּו: ָחִיֽ ּוְבטּובֹו ִמֶּׁשּלֹו ְוֶׁשָאַכְלנּו ִּבְמעֹונֹו ֶׁשַהִּׂשְמָחה ינּו ֵהֽ ֱא ָּברּו כולם:

ינּו: ָחִיֽ ּוְבטּובֹו ִמֶּׁשּלֹו ְלנּו ְוֶׁשָאַכֽ ִּבְמעֹונֹו ֶׁשַהִּׂשְמָחה ינּו ֵהֽ ֱא ָּברּו המבורך:

ְׁשמֹו: ּוָברּו הּוא ָּברּו

J ברכות שבע j

ֶפן: ַהָּגֽ ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו [א]

ִלְכבֹודֹו: ָּבָרא ֶׁשַהֹּכל ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו [ב]

ָהָאָדם: יֹוֵצר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו [ג]

ְּבַצְלמֹו ָהָאָדם ֶאת ָיַצר ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו [ד]

ְיָי ַאָּתה ָּברּו ַעד: ֲעֵדי ִּבְנַין ּנּו ִמֶּמֽ לֹו ְוִהְתִקין ַּתְבִניתֹו ְּדמּות ֶלם ְּבֶצֽ

ָהָאָדם: יֹוֵצר

ָּברּו ְּבִׂשְמָחה: ְלתֹוָכּה ָּבֶנֽיָה ְּבִקּבּוץ ָהֲעָקָרה ְוָתֵגל ָּתִׂשיׂש ׂשֹוׂש [ה]

ְּבָבֶנֽיָה: ִצּיֹון ַח ְמַׂשֵּמֽ ְיָי ַאָּתה

ֶדם: ִמֶּקֽ ֶדן ֵעֽ ְּבַגן ְיִציֿרְ ְּכַׂשֵּמֲח ָהֲאהּוִבים ֵרִעים ְּתַׂשַּמח ַח ַׂשֵּמֽ [ו]

ְוַכָּלה: ָחָתן ַח ְמַׂשֵּמֽ ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ָחָתן ְוִׂשְמָחה ָׂשׂשֹון ָּבָרא ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו [ז]

ְיָי ְמֵהָרה ְוֵרעּות: ְוָׁשלֹום ְוַאֲחָוה ַאֲהָבה ְוֶחְדָוה ִּדיָצה ִרָּנה ִּגיָלה ְוַכָּלה

ה ִׂשְמָח֗ ְו֣קֹול ָׂשׂ֞שֹון ֣קֹול ִם ְיֽרּוָׁשַלֽ֔ ּוְבֻח֣צֹות ְיהּוָדה֙ י ְּבָעֵר֤ ִיָּׁשַמ֣ע ינּו ֵהֽ ֱא לג ירמיהו

ִמִּמְׁשֵּתה ּוְנָעִרים ֵמֻחָּפָתם ֲחָתִנים ִמְצֲהלֹות קֹול ַּכָּלה֒ ְו֣קֹול ָחָתן֘ ֣קֹול

ַהַּכָּלה: ִעם ָחָתן ַח ְמַׂשֵּמֽ ְיָי ַאָּתה ָּברּו ְנִגיָנָתם:
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ַעל ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהֶּגֶֽפן ְּפִרי ְוַעל ֶפן ַהֶּגֽ
ְוַעל ַהִּמְחָיה

ַהַּכְלָּכָלה
ָהֵעץ ְּפִרי ְוַעל ָהֵעץ

ְלָּת ְוִהְנַחֽ יָת ֶׁשָרִצֽ ּוְרָחָבה טֹוָבה ֶחְמָּדה ֶרץ ֶאֽ ְוַעל ַהָּׂשֶדה ְּתנּוַבת ְוַעל

ִיְׂשָרֵאל ַעל ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַרֶחם ִמּטּוָבּה: ְוִלְׂשּֽבֹוַע ִמִּפְרָיּה ֶלֱאכֹול ינּו ַלֲאבֹוֵתֽ

ְוַעל ִמְזַּבֲח ְוַעל ְּכבֹוֶדֽ ִמְׁשַּכן ִצּיֹון ְוַעל ִעיֶרֽ ִים ְירּוָׁשַלֽ ְוַעל ַעֶּמֽ

ְלתֹוָכּה נּו ְוַהֲעֵלֽ ינּו ְּבָיֵמֽ ִּבְמֵהָרה ַהֹּקֶדׁש ִעיר ִים ְירּוָׁשַלֽ ּוְבֵנה : ֵהיָכֶלֽ

ִּבְקֻדָּׁשה ָעֶליָה ּוְנָבֶרְֿכ ִמּטּוָבּה ְוִנְׂשַּבע ִמִּפְרָיּה ְונֹאַכל ְּבִבְנָיָנּה נּו ֵחֽ ְוַׂשּֿמְ

ּוְבָטֳהָרה:

ַהֶּזה: ַהַּׁשָּבת ְּביֹום נּו ְוַהֲחִליֵצֽ ּוְרֵצה שבת:

ַהֶּזה: ֶדׁש ַהֹחֽ רֹאׁש ְּביֹום ְלטֹוָבה נּו ְוָזְכֵרֽ חודש: ראש

\ְׁשִמיִני \ַהֻּסּכֹות \ַהָּׁשֻבעֹות ַהַּמּצֹות ַחג ְּביֹום נּו ֵחֽ ְוַׂשּֿמְ

ַהֶּזה: ֶרת ָהֲעֶצֽ ַחג

רגלים: שלוש

ַהֶּזה: ַחִּזָּכרֹון ְּביֹום ְלטֹוָבה נּו ְוָזְכֵרֽ השנה: ראש

ֶרץ, ָהָאֽ ַעל ְל ְוֽנֹוֶדה ַלֹּכל ּוֵמִטיב טֹוב ַאָּתה ִּכי

ַהָּגֶֽפן ְּפִרי ְוַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהֵּפרֹות ְוַעל

ֶרץ ָהָאֽ ַעל ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ַהָּגֶֽפן: ְּפִרי ְוַעל ַהִּמְחָיה: ְוַעל ַהֵּפרֹות: ְוַעל

ַעל ְוֶחְסרֹוָנן ַרּבֹות ְנָפׁשֹות ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶל ֶמֽ ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ַאָּתה ָּברּו

ָהעֹוָלִמים: ַחי ָּברּו ָחי: ָּכל ֶנֶֽפׁש (ָּבֶהם) ְלַהֲחיֹות ֶּׁשָּבָרא ַמה ָּכל



274

D התורה קריאת d

השנה לכל פרשיות

בראשית
ְוֵא֥ת ִים ַהָּׁשַמ֖ ת ֵא֥ ים ִה֑ ֱא ָּבָר֣א ית ְּבֵראִׁש֖

ְו֖חֶׁש הּו ָוֹב֔ ֙ הּו ֹת֨ ה ְיָת֥ ָהֽ ֶרץ ְוָהָא֗ ֶרץ׃ ָהָאֽ

ֶפת ְמַרֶח֖ ים ִה֔ ֱא ְו֣רּוַח ְת֑הֹום ַעל־ְּפֵנ֣י

ְיִהי־֑אֹור ים ִה֖ ֱא ֹ֥אֶמר ַוּי ִים׃ ַהָּמֽ ַעל־ְּפֵנ֥י

ֶאת־ָה֖אֹור ים ִה֛ ֱא ֧ ְרא ַוַּי  ְיִהי־ֽאֹור׃ ַוֽ

ָה֖אֹור ין ֵּב֥ ים ִה֔ ֱא ַוַּיְבֵּד֣ל ִּכי־֑טֹוב

ָלאֹור֙ ים ִה֤ ֱא א ַוִּיְקָר֨ ׃ ֶׁש ַהֹחֽ ין ּוֵב֥

 ְיִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽ ָלְ֑יָלה ָרא ָק֣ ֶׁש ְוַלֹח֖ ֔יֹום

ֹ֣אֶמר ַוּי (לוי) ד׃ ֶאָחֽ ֥יֹום ֶקר  ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ

י ִויִה֣ ַהָּמִ֑ים ְּב֣תֹו יַע ָרִק֖ י ְיִה֥ ים ִה֔ ֱא

ִהי֘ם ֱא ַוַּיַ֣עׂש ִים׃ ָלָמֽ ִים ַמ֖ ין ֵּב֥ יל ַמְבִּד֔

ֲאֶׁשר֙ ִים֙ ַהַּמ֨ ֵּב֤ין ל ַוַּיְבֵּד֗ ָרִקיַע֒ ֶאת־ָהֽ

ֵמַע֣ל ר ֲאֶׁש֖ ִים ַהַּמ֔ ּוֵב֣ין יַע ָרִק֔ ָלֽ ִמַּתַ֣חת

יַע ָרִק֖ ָלֽ ים ִה֛ ֱא א ַוִּיְקָר֧ ן׃  ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ יַע ָרִק֑ ָלֽ

י׃ ֵׁשִנֽ ֥יֹום ֶקר  ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ  ְיִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽ ָׁשָמִ֑ים

ִים ַהַּמ֜ ִיָּק֨וּו ים ִה֗ ֱא ֹ֣אֶמר ַוּי (ישראל)

ָרֶא֖ה ְוֵתֽ ד ֶאָח֔ ֶאל־ָמ֣קֹום ִים֙ ַהָּׁשַמ֨ ִמַּתַ֤חת

ַלַּיָּבָׁשה֙ ים ִה֤ ֱא א ַוִּיְקָר֨ ן׃  ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ַהַּיָּבָׁש֑ה

֥ ְרא ַוַּי ים ַיִּמ֑ ָקָר֣א ִים ַהַּמ֖ ּוְלִמְקֵו֥ה ֶרץ ֶא֔

ְדֵׁש֤א ַּתֽ ים ִה֗ ֱא ֹ֣אֶמר ַוּי ִּכי־ֽטֹוב׃ ים ִה֖ ֱא

ֵע֣ץ ַרע ֶז֔ יַע ַמְזִר֣ ֵעֶׂ֚שב ֶׁשא ֶּד֗ ֶרץ֙ ָהָא֨

ַזְרעֹו־֖בֹו ר ֲאֶׁש֥ ְלִמי֔נֹו ְּפִרי֙ ֶׂשה ֹע֤ י ְּפִר֞

ֶׁשא ֶּד֠ ֶרץ ָהָא֜ א ַוּתֹוֵצ֨ ן׃  ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ַעל־ָהָאֶ֑רץ

י ֶׂשה־ְּפִר֛ ֹעֽ ְוֵע֧ץ הּו ְלִמיֵנ֔ ַרע֙ ֶז֨ יַע ַמְזִר֤ ֵעֶׂ֣שב

ים ִה֖ ֱא ֥ ְרא ַוַּי ְלִמיֵנ֑הּו ַזְרעֹו־֖בֹו ר ֲאֶׁש֥

֥יֹום ֶקר  ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ  ְיִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽ ִּכי־ֽטֹוב׃

י׃ ְׁשִליִׁשֽ

נח
ים ָּתִמ֥ יק ַצִּד֛ יׁש ִא֥ ַח נֹ֗ ַח נֹ֔ ת ּֽתֹוְלֹד֣ ֵאֶּ֚לה

ַח׃ ־ֹנֽ ְתַהֶּל ִהֽ ים ִה֖ ֱא ֶאת־ָהֽ ֹרָת֑יו ְּבֹדֽ ָהָי֖ה

ם ֶאת־ָח֥ ם ֶאת־ֵׁש֖ ָבִנ֑ים ָׁש֣ה ְׁש ֹנַ֖ח ַוּ֥יֹוֶלד

ים ִה֑ ֱא ָהֽ ִלְפֵנ֣י ֶרץ ָהָא֖ ת ַוִּתָּׁשֵח֥ ְוֶאת־ָיֶֽפת׃

ים ִה֛ ֱא ֧ ְרא ַוַּי ס׃ ָחָמֽ ֶרץ ָהָא֖ ַוִּתָּמֵל֥א

ית י־ִהְׁשִח֧ ִּכֽ ִנְׁשָחָ֑תה ְוִהֵּנ֣ה ֶרץ ֶאת־ָהָא֖

ס ֶרץ׃ ַעל־ָהָאֽ ֶאת־ַּדְרּ֖כֹו ָּכל־ָּבָׂש֛ר

ָּב֣א ָּכל־ָּבָׂשר֙ ץ ֵק֤ ַח ְלנֹ֗ ים ִה֜ ֱא אֶמר ֹ֨ ַוּי

ִמְּפֵניֶה֑ם ס ָחָמ֖ ָהָאֶ֛רץ ה ְלָא֥ ִּכי־ָמֽ י ְלָפַנ֔

֙ ְל ֲעֵׂש֤ה ֶרץ׃ ֶאת־ָהָאֽ ם ַמְׁשִחיָת֖ ְוִהְנִנ֥י

ֶאת־ַהֵּתָב֑ה ֲעֶׂש֣ה ַּתֽ ִקִּנ֖ים ֶפר ֲעֵצי־גֹ֔ ֵּתַב֣ת

ֶפר׃ ַּבֹּכֽ ּוִמ֖חּוץ ִית ִמַּב֥ ֹאָתּ֛ה ַפְרָּת֥ ְוָכֽ

ֵמ֣אֹות ְׁש֧לׁש ֹאָתּ֑ה ה ֲעֶׂש֖ ַּתֽ ר ֲאֶׁש֥ ה ְוֶז֕

ּה ָרְחָּב֔ ַאָּמה֙ ים ֲחִמִּׁש֤ ה ַהֵּתָב֔ ֹאֶ֚ר ה ַאָּמ֗

ֲעֶׂש֣ה ַּתֽ ַהר ֹצ֣ ּה׃ ֽקֹוָמָתֽ ה ַאָּמ֖ ים ּוְׁשלִׁש֥

ְעָלה ִמְלַמ֔ ְּתַכֶּלָּ֣נה ְוֶאל־ַאָּמה֙ ה ַלֵּתָב֗

ְׁשִנִּי֥ם ַּתְחִּתִּי֛ם ָּתִׂש֑ים ְּבִצָּדּ֣ה ה ַהֵּתָב֖ ַתח ּוֶפ֥

יא ֵמִב֨ ֩ ִהְנִני י ֲאִנ֗ ַוֽ (לוי) ָה׃ ֲעֶׂשֽ ַּתֽ ים ּוְׁשִלִׁש֖

ְלַׁשֵח֣ת ֶרץ ַעל־ָהָא֔ ִים֙ ַמ֨ ֶאת־ַהַּמּ֥בּול

ַחת ִמַּת֖ ים ַחִּי֔ ֣רּוַח ֙ ֲאֶׁשר־ּב ר ָּכל־ָּבָׂש֗

י ֹמִת֥ ֲהִקֽ ַוֽ ִיְגָוֽע׃ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָּבָא֖ ל ֹּכ֥ ַהָּׁשָמִ֑ים

ָבה ֶאל־ַהֵּת֔ ּוָבאָת֙ ִאָּת֑ י ֶאת־ְּבִריִת֖

׃ ִאָּתֽ י־ָבֶנ֖י ּוְנֵׁשֽ ֥ ְוִאְׁשְּת ּוָבֶנ֛י ה ַאָּת֕

ל ִמֹּכ֛ ֧ ִים ְׁשַנ ר ָּכל־ָּבָׂש֞ ִמֽ י ַח֠ ּוִמָּכל־ָה֠

ָזָכ֥ר ִאָּת֑ ֲחֹי֣ת ְלַהֽ ה ֶאל־ַהֵּתָב֖ יא ָּתִב֥

הּו ְלִמיֵנ֗ ָה֣עֹוף ֵמֽ (ישראל) ְהֽיּו׃ ִיֽ ה ּוְנֵקָב֖

ה ֲאָדָמ֖ ָהֽ ֶמׂש ֶר֥ ל ִמֹּכ֛ ּה ְלִמיָנ֔ ּוִמן־ַהְּבֵהָמה֙

ֲחֽיֹות׃ ְלַהֽ י ֵאֶל֖ אּו ָיֹב֥ ל ִמֹּכ֛ ֧ ִים ְׁשַנ ְלִמיֵנ֑הּו
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ל ֵיָֽאֵכ֔ ֲאֶׁש֣ר ֙ ֲאָכל ִמָּכל־ַמֽ ֗ ַקח־ְל ְוַאָּת֣ה

ה׃ ְלָאְכָלֽ ם ְוָלֶה֖ ֛ ְל ְוָהָי֥ה ֵאֶל֑י ַסְפָּת֖ ְוָאֽ

ן ֵּכ֥ ים ִה֖ ֱא ֹא֛תֹו ִצָּו֥ה ר ֲאֶׁש֨ ל ֹכ֠ ְּכ֠ ַח ֹנ֑ ַוַּיַ֖עׂש

ה׃ ָעָׂשֽ

לך לך
֥ ַאְרְצ ֵמֽ ֛ ־ְל ֶל ם ֶאל־ַאְבָר֔ ֙ ְיָי ֹ֤אֶמר ַוּי

ֶרץ ֶאל־ָהָא֖ י ָאִב֑ ּוִמֵּב֣ית ֖ ּוִמּֽמֹוַלְדְּת

֔ ֲאָבֶ֣רְכ ַוֽ ָּג֔דֹול ְל֣גֹוי ֙ ֶעְׂש ְוֶאֽ ָּך׃ ַאְרֶאֽ ר ֲאֶׁש֥

ה֙ ֲאָבֲרָכֽ ַוֽ ה׃ ְּבָרָכֽ ְהֵי֖ה ֶוֽ ְׁשֶמ֑ ֲאַגְּדָל֖ה ַוֽ

֔ ְב ְוִנְבְר֣כּו ר ָאֹא֑ ֖ ּוְמַקֶּלְל י ְמָבֲ֣רֶכ֔

ַוֵּיֶ֣ל (לוי) ה׃ ֲאָדָמֽ ָהֽ ת ִמְׁשְּפֹח֥ ל ֹּכ֖

ִאּ֖תֹו ַוֵּיֶ֥ל ְיָי֔ ֙ ֵאָליו ִּדֶּב֤ר ר ֲאֶׁש֨ ַּכֽ ם ַאְבָר֗

ְוִׁשְבִע֣ים ָׁשִנים֙ ֶּבן־ָחֵמׁ֤ש ם ְוַאְבָר֗ ֑לֹוט

ַאְבָרם֩ ח ַוִּיַּק֣ ן׃ ָחָרֽ ֵמֽ ְּבֵצא֖תֹו ה ָׁשָנ֔

יו ֶּבן־ָאִח֗ ְוֶאת־֣לֹוט ִאְׁשּ֜תֹו י ֶאת־ָׂשַר֨

ְוֶאת־ַהֶּנֶ֖פׁש ׁשּו ָרָכ֔ ֲאֶׁש֣ר ְוֶאת־ָּכל־ְרכּוָׁשם֙

ַאְ֣רָצה ֶכת֙ ָלֶל֨ ַוֵּיְֽצ֗אּו ְבָחָ֑רן ֲאֶׁשר־ָעׂ֣שּו

ַאְבָרם֙ ר ַוַּיֲעֹב֤ ְּכָנַֽען׃ ְרָצה ַא֥ אּו ַוָּיֹב֖ ַען ְּכַנ֔

מֹוֶר֑ה ֵא֣לֹון ַע֖ד ם ְׁשֶכ֔ ְמ֣קֹום ַע֚ד ֶרץ ָּבָא֔

ם ֶאל־ַאְבָר֔ ֙ ְיָי א ַוֵּיָר֤ ֶרץ׃ ָּבָאֽ ז ָא֥ י ְּכַנֲֽעִנ֖ ְוַהֽ

ֹ֑את ַהּז ֶאת־ָהָאֶ֣רץ ן ֶאֵּת֖ ֔ ְרֲע ְלַז֨ אֶמר ֹ֕ ַוּי

יו׃ ֵאָלֽ ה ַהִּנְרֶא֥ ֖ יָי ַלֽ ַח ִמְזֵּב֔ ָׁשם֙ ַוִּיֶ֤בן

ל ְלֵבית־ֵא֖ ֶדם ִמֶּק֛ ָרה ָהָה֗ ם ִמָּׁש֜ ק ַוַּיְעֵּת֨

ֶדם ִמֶּק֔ ְוָהַע֣י ִמָּים֙ ֵּבית־ֵא֤ל ה ֑ ֳה ָאֽ ַוֵּי֣ט

ַוִּיַּס֣ע ְיָי׃ ם ְּבֵׁש֥ א ַוִּיְקָר֖ ְיָי֔ ַלֽ ֙ ַח ִמְזֵּב֨ ֶבן־ָׁש֤ם ַוִּיֽ

(ישראל) פ ַהֶּנֽ ְגָּבה׃ ְוָנ֖סֹוַע ָה֥לֹו ם ַאְבָר֔

ְיָמה֙ ִמְצַר֨ ם ַאְבָר֤ ֶרד ַוֵּי֨ ָּבָאֶ֑רץ ָרָע֖ב י ַוְיִה֥

י ַוְיִה֕ ֶרץ׃ ָּבָאֽ ָרָע֖ב ָהֽ ד י־ָכֵב֥ ִּכֽ ם ָׁש֔ ָל֣גּור

אֶמר֙ ֹ֨ ַוּי ְיָמה ִמְצָר֑ ָל֣בֹוא יב ִהְקִר֖ ר ֲאֶׁש֥ ַּכֽ

ה ִאָּׁש֥ י ִּכ֛ ְעִּתי ָיַד֔ ִהֵּנה־ָנ֣א ִאְׁשּ֔תֹו ֶאל־ָׂשַר֣י

֙ ֹאָת י־ִיְר֤אּו ִּכֽ ה ְוָהָי֗ ְּת׃ ָאֽ ה ְיַפת־ַמְרֶא֖

י ֹאִת֖ ְר֥גּו ְוָהֽ ֹ֑את ז ִאְׁשּ֣תֹו ְמ֖רּו ְוָאֽ ים ַהִּמְצִר֔

ַען֙ ְלַמ֨ ָאְּ֑ת ִתי ֲאֹח֣ ִאְמִרי־ָנ֖א ְיַחּֽיּו׃ ְוֹאָת֥

׃ ִּבְגָלֵלֽ י ַנְפִׁש֖ ה ְיָת֥ ְוָחֽ ֲעבּוֵר֔ ַבֽ יַטב־ִל֣י ִיֽ

וירא
ְו֛הּוא ַמְמֵר֑א ֵנ֖י ְּבֵאֽ ְיָי֔ ֙ ֵאָליו א ַוֵּיָר֤

ַוִּיָּׂש֤א ַהּֽיֹום׃ ם ְּכֹח֥ ֶהל ח־ָהֹא֖ ַתֽ ֶּפֽ ב ֹיֵׁש֥

ים ִנָּצִב֖ ים ֲאָנִׁש֔ ָׁש֣ה ְׁש ְוִהֵּנה֙ ְרא ַוַּי֔ ֙ ֵעיָניו

ח ִמֶּפַ֣תֽ ִלְקָראָתם֙ ֤ ָרץ ַוָּי ְרא ַוַּי֗ ָעָל֑יו

י ֲאֹדָנ֗ ַוּיֹאַמ֑ר ְרָצה׃ ָאֽ חּו ַוִּיְׁשַּת֖ ֶהל ָהֹא֔

ַאל־ָנ֥א י ְּבֵעיֶנ֔ ֵחן֙ ָמָצ֤אִתי א ִאם־ָנ֨

למנהג (לוי ׃ ַעְבֶּדֽ ֵמַע֥ל ר ֲעֹב֖ ַתֽ

ֲח֖צּו ְוַרֽ ִים ְמַעט־ַמ֔ ֻיֽ ַּקח־ָנ֣א אשכנז)

ה ְוֶאְקָח֨ ץ׃ ָהֵעֽ ַחת ַּת֥ ֲע֖נּו ָּׁשֽ ְוִהֽ ַרְגֵליֶכ֑ם

רּו ֲעֹב֔ ַּתֽ ַאַח֣ר ִלְּבֶכם֙ ֲע֤דּו ְוַסֽ ֶחם ַפת־ֶל֜

ֹ֣אְמ֔רּו ַוּי ַעל־ַעְבְּדֶכ֑ם ם ֲעַבְרֶּת֖ י־ַעל־ֵּכ֥ן ִּכֽ

למנהג (לוי ְרָּת׃ ִּדַּבֽ ר ֲאֶׁש֥ ַּכֽ ה ֲעֶׂש֖ ַּתֽ ן ֵּכ֥

ֶאל־ָׂשָר֑ה ֱהָלה ָהֹא֖ ַאְבָרָה֛ם ַוְיַמֵה֧ר פולין)

ֶלת ֹס֔ ַמח ֶק֣ ְסִאים֙ ׁש ֤ ְׁש י ֲהִר֞ ַמֽ אֶמר ֹ֗ ַוּי

ָר֣ץ ר ְוֶאל־ַהָּבָק֖ ֻעֽגֹות׃ י ֲעִׂש֥ ַוֽ ֖לּוִׁשי

ַוִּיֵּת֣ן ָוטֹוב֙ ַר֤ ר ֶּבן־ָּבָק֜ ח ַוִּיַּק֨ ַאְבָרָה֑ם

ח ַוִּיַּק֨ ֹאֽתֹו׃ ֲעׂ֥שֹות ַלֽ ר ַוְיַמֵה֖ ַער ֶאל־ַהַּנ֔

ן ַוִּיֵּת֖ ה ָעָׂש֔ ֲאֶׁש֣ר ּוֶבן־ַהָּבָקר֙ ב ְוָחָל֗ ה ֶחְמָא֜

ָהֵע֖ץ ַחת ַּת֥ ֲעֵליֶה֛ם ֹעֵמ֧ד ְו֨הּוא ִלְפֵניֶה֑ם

ַאֵּי֖ה ֹי  ָל֔ ֹאֵ ַוּיֹֽאְמ֣רּו (ישראל) לּו׃ ַוּיֹאֵכֽ

אֶמר ֹ֗ ַוּי ֶהל׃ ָבֹאֽ ִהֵּנ֥ה ֹ֖אֶמר ַוּי ִאְׁשֶּת֑ ָׂשָר֣ה

ן ְוִהֵּנה־ֵב֖ ה ַחָּי֔ ָּכֵע֣ת ֙ י ֵאֶל֨ ָאׁ֤שּוב ׁ֣שֹוב

ֶהל ָהֹא֖ ח ַתֽ ֶּפ֥ ֹׁשַמַ֛עת ה ְוָׂשָר֥ ִאְׁשֶּת֑ ְלָׂשָר֣ה

ים ְזֵקִנ֔ ְוָׂשָרה֙ ְוַאְבָרָה֤ם יו׃ ֲחָרֽ ַאֽ ְו֥הּוא

ַרח ֹא֖ ה ְלָׂשָר֔ ִלְה֣יֹות ֙ ָחַדל ים ַּבָּיִמ֑ ים ָּבִא֖

ר ֵלאֹמ֑ ְּבִקְרָּבּ֣ה ה ָׂשָר֖ ק ַוִּתְצַח֥ ים׃ ַּכָּנִׁשֽ

ן׃ ָזֵקֽ י ַוֽאֹדִנ֖ ה ֶעְדָנ֔ ְיָתה־ִּל֣י ָהֽ ֙ ִתי ְב י ֲחֵר֤ ַאֽ

ה ֲחָק֨ ָצֽ ֶּזה֩ ָלָּ֣מה ֶאל־ַאְבָרָה֑ם ְיָי֖ ֹ֥אֶמר ַוּי

י ֲאִנ֥ ַוֽ ֵאֵל֖ד ֻאְמָנ֛ם ף ַהַא֥ ר ֵלאֹמ֗ ה ָׂשָר֜
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ָאׁ֥שּוב ד ַלּמֹוֵע֞ ָּדָב֑ר ְיָי֖ ֵמֽ ֲהִיָּפֵל֥א ְנִּתי׃ ָזַקֽ

ן׃ ֵבֽ ה ּוְלָׂשָר֥ ַחָּי֖ה ָּכֵע֥ת ֵאֶל֛י

שרה חיי
ים ְוֶעְׂשִר֥ ָׁשָנ֛ה ה ֵמָא֥ ה ָׂשָר֔ ַחֵּי֣י ֙ ְהיּו ַוִּיֽ

ַוָּתָ֣מת ה׃ ָׂשָרֽ ַחֵּי֥י ְׁשֵנ֖י ָׁשִנ֑ים ְוֶׁשַ֣בע ָׁשָנ֖ה

ְּבֶאֶ֣רץ ֶחְב֖רֹון וא ִה֥ ַאְרַּב֛ע ְּבִקְרַי֥ת ה ָׂשָר֗

ה ְלָׂשָר֖ ד ִלְסֹּפ֥ ם ַאְבָרָה֔ ֙ ַוָּיבֹא ְּכָנַ֑ען

ֵמ֑תֹו ְּפֵנ֣י ֵמַע֖ל ם ַאְבָרָה֔ ָקם֙ ַוָּי֨ ּה׃ ְוִלְבֹּכָתֽ

ב ֵּגר־ְותֹוָׁש֥ ר׃ ֵלאֹמֽ ת ֶאל־ְּבֵני־ֵח֖ ר ַוְיַדֵּב֥

ם ִעָּמֶכ֔ ֶבר֙ ֲאֻחַּזת־ֶק֨ י ִל֤ ְּת֨נּו ִעָּמֶכ֑ם י ֹנִכ֖ ָאֽ

ְבֵני־ֵח֛ת ַוַּיֲֽע֧נּו ִמְּלָפָנֽי׃ י ֵמִת֖ ה ְוֶאְקְּבָר֥

י ֲאֹדִנ֗ ְׁשָמֵע֣נּו ֽלֹו׃ ר ֵלאֹמ֥ ם ֶאת־ַאְבָרָה֖

ְּבִמְבַח֣ר נּו ְּבתֹוֵכ֔ ַאָּתה֙ ים ִה֤ ֱא יא ְנִׂש֨

ּנּו ִמֶּמ֔ יׁש ִא֣ ֶאת־ֵמֶת֑ ר ְקֹב֖ ינּו ְקָבֵר֔

׃ ֵמֶתֽ ר ִמְּקֹב֥ ֖ ִמְּמ א־ִיְכֶל֥ה ֹֽ ל ֶאת־ִקְב֛רֹו

ֶרץ ְלַעם־ָהָא֖ חּו ַוִּיְׁשַּת֥ ַאְבָרָה֛ם ֧ ָקם ַוָּי

ר ֵלאֹמ֑ ם ִאָּת֖ ר ַוְיַדֵּב֥ (לוי) ת׃ ִלְבֵני־ֵחֽ

ֶאת־ֵמִתי֙ ר ִלְקֹּב֤ ם ֶאת־ַנְפְׁשֶכ֗ ִאם־ֵיׁ֣ש

ְּבֶעְפ֥רֹון י ּוִפְגעּו־ִל֖ ְׁשָמ֕עּוִני י ִמְּלָפַנ֔

ַהַּמְכֵּפָלה֙ ת ֶאת־ְמָעַר֤ י ֶּתן־ִל֗ ְוִיֽ ַחר׃ ֶּבן־ֹצֽ

ֶסף ְּבֶכ֨ ָׂשֵד֑הּו ִּבְקֵצ֣ה ר ֲאֶׁש֖ ֲאֶׁשר־֔לֹו

ֶבר׃ ֲאֻחַּזת־ָקֽ ַלֽ ְּבֽתֹוֲכֶכ֖ם י ִּל֛ ֥ ָּנה ִיְּתֶנ א ָמֵל֜

ֶעְפ֨רֹון ֩ ַען ַוַּי֩ ְּבֵני־ֵח֑ת ְּב֣תֹו ב ֹיֵׁש֖ ְוֶעְפ֥רֹון

ל ְלֹכ֛ ת ְבֵני־ֵח֔ ְּבָאְזֵנ֣י ֶאת־ַאְבָרָהם֙ י ִחִּת֤ ַהֽ

ִני ְׁשָמֵע֔ א־ֲאֹדִנ֣י ֹֽ ל ר׃ ֵלאֹמֽ ַער־ִעי֖רֹו ַׁשֽ י ָּבֵא֥

ֲאֶׁשר־ּ֖בֹו ה ְוַהְּמָעָר֥ ָל֔ ָנַתִּ֣תי ַהָּׂשֶדה֙

ָּל֖ יָה ְנַתִּת֥ י ְבֵנֽי־ַעִּמ֛ ְלֵעיֵנ֧י יָה ְנַתִּת֑ ֣ ְל

ִלְפֵנ֖י ם ַאְבָרָה֔ חּו֙ ַוִּיְׁשַּת֨ ׃ ֵמֶתֽ ר ְקֹב֥

ֶאל־ֶעְפ֜רֹון ר ַוְיַדֵּב֨ (ישראל) ֶרץ׃ ַעם־ָהָאֽ

ה ִאם־ַאָּת֥ ַא֛ ר ֵלאֹמ֔ ֶרץ֙ ַעם־ָהָא֨ ְּבָאְזֵנ֤י

ִּני ִמֶּמ֔ ח ַק֣ ַהָּׂשֶדה֙ ֶּכֶ֤סף ִּתי ָנַת֜ ְׁשָמֵעִ֑ני ֖לּו

ֶעְפ֛רֹון ַוַּיַ֧ען ָּמה׃ ָׁשֽ י ֶאת־ֵמִת֖ ה ְוֶאְקְּבָר֥

ִני ְׁשָמֵע֔ ֲאֹדִנ֣י ֽלֹו׃ ר ֵלאֹמ֥ ם ֶאת־ַאְבָרָה֖

ֵּביִנ֥י ֶקל־ֶּכֶ֛סף ֶׁשֽ ת ֵמֹא֧ ע ַאְרַּב֨ ֶרץ֩ ֶא֩

ַוִּיְׁשַמ֣ע ר׃ ְקֹבֽ ֖ ְת ְוֶאת־ֵמֽ וא ַמה־ִה֑ ֖ יְנ ּוֵבֽ

ַאְבָרָהם֙ ל ַוִּיְׁשֹק֤ ֶאל־ֶעְפרֹון֒ ַאְבָרָה֘ם

ְּבָאְזֵנ֣י ר ִּדֶּב֖ ר ֲאֶׁש֥ ֶסף ֶאת־ַהֶּכ֕ ן ְלֶעְפֹר֔

ר ֹעֵב֖ ֶסף ֶּכ֔ ֶׁשֶ֣קל ֵמאֹות֙ ַאְרַּב֤ע ְבֵני־ֵח֑ת

ר׃ ַלֹּסֵחֽ

תולדות
ֶּבן־ַאְבָרָה֑ם ק ִיְצָח֖ ת ּֽתֹוְלֹד֥ ְוֵאֶּ֛לה

ִיְצָחק֙ י ַוְיִה֤ ק׃ ֶאת־ִיְצָחֽ יד הֹוִל֥ ם ַאְבָרָה֖

ה ֶאת־ִרְבָק֗ ְּבַקְחּ֣תֹו ה ָׁשָנ֔ ֶּבן־ַאְרָּבִע֣ים

ֲא֛חֹות ֲאָר֑ם ן ִמַּפַּד֖ י ֲאַרִּמ֔ ָהֽ ֙ ַּבת־ְּבתּוֵאל

֙ ְיָי ַלֽ ִיְצָח֤ק ר ַוֶּיְעַּת֨ ה׃ ְלִאָּׁשֽ ֥לֹו י ֲאַרִּמ֖ ָהֽ ן ָלָב֥

֙ ל ַוֵּיָעֶ֤תר וא ִה֑ ה ֲעָקָר֖ י ִּכ֥ ִאְׁשּ֔תֹו ְלֹנַ֣כח

ַהָּבִנים֙ ֲצ֤צּו ַוִּיְתֹרֽ ִאְׁשּֽתֹו׃ ה ִרְבָק֥ ַהר ַוַּת֖ ְיָי֔

ִכי ָאֹנ֑ ֶּז֖ה ָלָּ֥מה ן ִאם־ֵּכ֔ אֶמר ֹ֣ ַוּת ּה ְּבִקְרָּב֔

ּה ָל֗ ְיָי֜ אֶמר ֹ֨ ַוּי (לוי) ֶאת־ְיָי׃ ִלְד֥רׁש ֶל ַוֵּת֖

ים ְלֻאִּמ֔ ּוְׁשֵנ֣י ְּבִבְטֵנ֔ גֹוִים֙] [ק‘ ֹגיִים֙ ְׁשֵנ֤י

ב ְוַר֖ ץ ֶיֱֽאָמ֔ ם ִמְלֹא֣ ּוְלֹאם֙ ִיָּפֵר֑דּו ִמֵּמַעִ֖י

ְוִהֵּנ֥ה ָלֶלֶ֑דת יָה ָיֶמ֖ ַוִּיְמְל֥אּו יר׃ ָצִעֽ ד ַיֲֽעֹב֥

י ַאְדמֹוִנ֔ ִראׁשֹון֙ ָהֽ ַוֵּיֵצ֤א ְּבִבְטָנּֽה׃ ם תֹוִמ֖

ו׃ ֵעָׂשֽ ְׁש֖מֹו ַוִּיְקְר֥אּו ֵׂשָע֑ר ְּכַאֶּדֶ֣רת ֻּכּ֖לֹו

ב ֲעֵק֣ ַּבֽ ֶזת֙ ֹאֶח֨ ְוָי֤דֹו יו ָאִח֗ ָיָצ֣א ן ֲחֵרי־ֵכ֞ ְוַאֽ

ים ֶּבן־ִׁשִּׁש֥ ְוִיְצָח֛ק ב ַיֲֽעֹק֑ ְׁש֖מֹו א ַוִּיְקָר֥ ו ֵעָׂש֔

֙  ִּיְגְּדלּו ַוֽ (ישראל) ם׃ ֹאָתֽ ְּבֶלֶ֥דת ָׁשָנ֖ה

יׁש ִא֣ ִיד ַצ֖ ַע ֹיֵד֥ יׁש ִא֛ ו ֵעָׂש֗ י ַוְיִה֣ ים ַהְּנָעִר֔

ים׃ ָהִלֽ ֹאֽ ב יֵׁש֖ ם ָּת֔ יׁש ִא֣ ְוַיֲֽעֹקב֙ ָׂשֶד֑ה

יו ְּבִפ֑ ִּכי־ַצִ֣יד ו ֶאת־ֵעָׂש֖ ִיְצָח֛ק ב ַוֶּיֱֽאַה֥

ב ַיֲֽעֹק֖ ֥ ֶזד ַוָּי ב׃ ֶאת־ַיֲֽעֹקֽ ֶבת ֹאֶה֥ ה ְוִרְבָק֖

ָעֵיֽ ף׃ ְו֥הּוא ה ִמן־ַהָּׂשֶד֖ ֵעָׂש֛ו א ֹ֥ ַוָּיב ָנִז֑יד

ָנא֙ ַהְלִעיֵטִ֤ני ב ל־ַיֲֽעֹק֗ ֶאֽ ו ֵעָׂש֜ אֶמר ֹ֨ ַוּי

ִכי ָאֹנ֑ ָעֵי֖ ף י ִּכ֥ ה ַהֶּז֔ ָאֹדם֙ ָהֽ ם ָאֹד֤ ִמן־ָהֽ

ב ַיֲֽעֹק֑ ֹ֖אֶמר ַוּי ֱאֽדֹום׃ ָרא־ְׁש֖מֹו ָקֽ ן ַעל־ֵּכ֥

ֹ֣אֶמר ַוּי י׃ ִלֽ ֖ ְת ֶאת־ְּבֹכָרֽ ַכּ֛יֹום ה ִמְכָר֥
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ָּמה־ֶּז֥ה ְוָלֽ ָל֑מּות הֹוֵל֖ י ֹנִכ֥ ָאֽ ִהֵּנ֛ה ו ֵעָׂש֔

֙ ִּלי ִהָּׁשְ֤בָעה ב ַיֲֽעֹק֗ ֹ֣אֶמר ַוּי ה׃ ְּבֹכָרֽ י ִל֖

ָר֖תֹו ֶאת־ְּבֹכֽ ר ַוִּיְמֹּכ֥ ֑לֹו ע ַוִּיָּׁשַב֖ ַּכּ֔יֹום

ּוְנִז֣יד ֶלֶ֚חם ו ְלֵעָׂש֗ ָנַת֣ן ב ְוַיֲֽעֹק֞ ב׃ ְלַיֲֽעֹקֽ

ַוִּיֶ֥בז ֑ ַוֵּיַל ֖ ָקם ַוָּי ְׁשְּת ַוֵּי֔ ֹ֣אַכל ַוּי ים ֲעָדִׁש֔

ֶרץ ָּבָא֔ ָרָעב֙ י ַוְיִה֤ פ ה׃ ֶאת־ַהְּבֹכָרֽ ו ֵעָׂש֖

ָהָי֖ה ר ֲאֶׁש֥ ִראׁ֔שֹון ָהֽ ָרָע֣ב ָהֽ ִמְּלַבד֙

ֶל ֶאל־ֲאִביֶמ֥ ִיְצָח֛ק ַוֵּיֶ֧ל ַאְבָרָה֑ם ִּביֵמ֣י

ְיָי֔ ֙ ֵאָליו א ַוֵּיָר֤ ָרה׃ ְּגָרֽ ים ־ְּפִלְׁשִּת֖ ֶל ֶמֽ

ֶרץ ָּבָא֔ ן ְׁשֹכ֣ ְיָמה ִמְצָר֑ ַאל־ֵּתֵר֣ד ֹ֖אֶמר ַוּי

את ֹ֔ ַהּז ָּבָאֶ֣רץ ּגּ֚ור ׃ י ֵאֶלֽ ר ֹאַמ֥ ר ֲאֶׁש֖

֗ ּֽוְלַזְרֲע ֣ י־ְל ִּכֽ ֲרֶכָּ֑ך ֲאָבֽ ַוֽ ֖ ִעְּמ ְהֶי֥ה ְוֶאֽ

֙ ֹמִתי ֲהִקֽ ַוֽ ל ָהֵא֔ ת ֲאָרֹצ֣ ֶאת־ָּכל־ָהֽ ֶאֵּתן֙

ם ְלַאְבָרָה֥ ְעִּתי ִנְׁשַּב֖ ר ֲאֶׁש֥ ה ֶאת־ַהְּׁשֻבָע֔

ְּכֽכֹוְכֵב֣י ֙ ֶאת־ַזֽ ְרֲע י ְוִהְרֵּביִת֤ ׃ י ָאִבֽ

ת ֲאָרֹצ֖ ָּכל־ָהֽ ת ֵא֥ ֔ ְלַזֽ ְרֲע י ְוָנַתִּת֣ ִים ַהָּׁשַמ֔

ֶרץ׃ ָהָאֽ ּגֹוֵי֥י ל ֹּכ֖ ֔ ְבַזֽ ְרֲע ֲר֣כּו ְוִהְתָּבֽ ָהֵא֑ל

ַוִּיְׁשֹמר֙ ְּבֹקִל֑י ם ַאְבָרָה֖ ע ֲאֶׁשר־ָׁשַמ֥ ֶקב ֵע֕

י׃ ְוֽתֹוֹרָתֽ י ֻחּקֹוַת֥ י ַת֖ ִמְצ י ִמְׁשַמְרִּת֔

ויצא
ָנה׃ ָחָרֽ ַוֵּיֶ֖ל ָׁשַ֑בע ִמְּבֵא֣ר ב ַיֲֽעֹק֖ א ַוֵּיֵצ֥

ֶמׁש ַהֶּׁש֔ ִּכי־ָב֣א ָׁשם֙ ַוָּיֶ֤לן ַּבָּמ֜קֹום ע ַוִּיְפַּג֨

ֲאֹׁשָת֑יו ְמַרֽ ַוָּיֶׂ֖שם ַהָּמ֔קֹום ַאְבֵנ֣י ֵמֽ ַוִּיַּקח֙

ְוִהֵּנ֤ה ם ֗  ַּיֲֽח ַוֽ ַהֽהּוא׃ ַּבָּמ֥קֹום ַוִּיְׁשַּכ֖ב

ַהָּׁשָמְ֑יָמה ַמִּג֣יַע ְורֹאׁ֖שֹו ְרָצה ַא֔ ֻמָּצ֣ב ֻסָּלם֙

ים ְרִד֖ ְוֹיֽ ים ֹעִל֥ ים ִה֔ ֱא ַמְלֲאֵכ֣י ְוִהֵּנה֙

ָעָליו֘ ִנָּצ֣ב ְיָי֜ ה ְוִהֵּנ֨ (לוי) ּֽבֹו׃

י ָאִב֔ ַאְבָרָה֣ם ֵהי֙ ֱא ְיָי֗ ֲאִנ֣י ַוּיֹאַמר֒

ֹׁשֵכ֣ב ַאָּתה֙ ֲאֶׁש֤ר ֶרץ ָהָא֗ ִיְצָח֑ק י ֵה֖ ֵוֽא

֙ ַזֽ ְרֲע ְוָהָי֤ה ׃ ּוְלַזְרֶעֽ ֖ ָּנה ֶאְּתֶנ ֥ ְל יָה ָעֶל֔

ְדָמה ָוֵק֖ ָיָּ֥מה ַרְצָּת֛ ּוָפֽ ֶרץ ָהָא֔ ֲעַפ֣ר ַּכֽ

ת ָּכל־ִמְׁשְּפֹח֥ ֛ ְב ְוִנְבְר֥כּו ֑ ְגָּבה ָוֶנ ָנה ְוָצֹפ֣

ִעָּמ֗ י ֹנִכ֜ ָאֽ ה ְוִהֵּנ֨ ׃ ּוְבַזְרֶעֽ ה ֲאָדָמ֖ ָהֽ

י ֹבִת֔ ֲהִׁש֣ ַוֽ ֲאֶׁשר־ֵּתֵל֔ ל ְּבֹכ֣ ֙ י ּוְׁשַמְרִּת֨

ַע֚ד ֔ ֱעָזְב ֶאֽ א ֹ֣ ל ִּכ֚י ֹ֑את ַהּז ה ֲאָדָמ֖ ֶאל־ָהֽ

׃ ָלֽ ְרִּתי ֲאֶׁשר־ִּדַּב֖ ת ֵא֥ יִתי ִאם־ָעִׂש֔ ֲאֶׁש֣ר

ְיָי֔ ֵיׁ֣ש ֙ ָאֵכן אֶמר ֹ֗ ַוּי ֒ ִמְּׁשָנת ַיֲֽעֹק֘ב ץ ַוִּייַק֣

ַוִּייָרא֙ ְעִּתי׃ ָיָדֽ א ֹ֥ ל י ֹנִכ֖ ְוָאֽ ַהֶּז֑ה ַּבָּמ֖קֹום

ה ֶז֗ ֵא֣ין ַהֶּז֑ה ַהָּמ֣קֹום א ַמה־ּנֹוָר֖ ר ַוּיֹאַמ֔

ִים׃ ַהָּׁשָמֽ ַער ַׁש֥ ְוֶז֖ה ים ִה֔ ֱא ִאם־ֵּב֣ית ִּכ֚י

ח ַוִּיַּק֤ ֶקר ַּבֹּב֗ ב ַיֲֽעֹק֜ ם ַוַּיְׁשֵּכ֨ (ישראל)

ַוָּיֶׂ֥שם יו ֲאֹׁשָת֔ ְמַרֽ ֲאֶׁשר־ָׂש֣ם ֶבן֙ ֶאת־ָהֶא֨

ּה׃ ַעל־רֹאָׁשֽ ֶמן ֶׁש֖ ק ַוִּיֹצ֥ ַמֵּצָב֑ה ּה ֹאָת֖

ֵּבית־ֵא֑ל ַה֖הּוא ֶאת־ֵׁשם־ַהָּמ֥קֹום א ַוִּיְקָר֛

ר ַוִּיַּד֥ אֹׁשָנֽה׃ ָלִרֽ יר ֵׁשם־ָהִע֖ ֥לּוז ְואּוָל֛ם

ים ִה֜ ֱא ה ְהֶי֨ ִאם־ִיֽ ר ֵלאֹמ֑ ֣ ֶדר ֶנ ב ַיֲֽעֹק֖

י ֹנִכ֣ ָאֽ ֲאֶׁש֣ר ַהֶּזה֙ ֶר ַּבֶּד֤ ֙ ִני ּוְׁשָמַר֨ י ִעָּמִד֗

ׁש׃ ִלְלֹּבֽ ֶגד ּוֶב֥ ל ֱאֹכ֖ ֶלֽ ֶלֶ֛חם י ְוָנַֽתן־ִל֥ הֹוֵל֔

֛ ְיָי ְוָהָי֧ה י ָאִב֑ ֶאל־ֵּב֣ית ְבָׁש֖לֹום י ְוַׁשְבִּת֥

֙ ְמִּתי ֲאֶׁשר־ַׂש֨ את ֹ֗ ַהּז ְוָהֶאֶ֣בן ים׃ ִהֽ א ֵלֽ י ִל֖

ֲאֶׁש֣ר ֙ ְוֹכל ים ִה֑ ֱא ֵּב֣ית ְהֶי֖ה ִיֽ ה ַמֵּצָב֔

׃ ָלֽ ּנּו ֲאַעְּׂשֶר֥ ר ַעֵּׂש֖ י ֶּתן־ִל֔ ִּתֽ

וישלח
ו ֶאל־ֵעָׂש֖ יו ְלָפָנ֔ ַמְלָאִכים֙ ב ַיֲֽעֹק֤ ח ַוִּיְׁשַל֨

ַוְיַצ֤ו ֱאֽדֹום׃ ה ְׂשֵד֥ יר ֵׂשִע֖ ְרָצה ַא֥ יו ָאִח֑

י אֹדִנ֖ ַלֽ אְמ֔רּון ֹֽ ת ה ֹּכ֣ ר ֵלאֹמ֔ ֹאָתם֙

ִעם־ָלָב֣ן ב ַיֲֽעֹק֔ ֣ ַעְבְּד ָאַמר֙ ה ֹּכ֤ ְלֵעָׂש֑ו

ׁ֣שֹור  ְיִהי־ִלי֙ ַוֽ ָּתה׃ ַעד־ָעֽ ר ֵאַח֖ ָוֽ ְרִּתי ַּג֔

ָוֶֽאְׁשְלָחה֙ ְוִׁשְפָח֑ה ְוֶעֶ֣בד אן ֹ֖ צ ַוֲֽח֔מֹור

(לוי) ׃ ְּבֵעיֶנֽי ן ִלְמצֹא־ֵח֖ י אֹדִנ֔ ַלֽ ְלַהִּג֣יד

ר ֵלאֹמ֑ ב ֶאל־ַיֲֽעֹק֖ ים ַהַּמְלָאִכ֔ בּו֙ ַוָּיֻׁש֨

֣ ֹהֵל ְוַגם֙ ו ֶאל־ֵעָׂש֔ ֙ י ֶאל־ָאִח֨ ָּב֤אנּו

א ַוִּייָר֧ ִעּֽמֹו׃ יׁש ִא֖ ְוַאְרַּבע־ֵמ֥אֹות ֔ אְת ִלְקָרֽ

ֶאת־ָהָע֣ם ַחץ ַוַּי֜ ֑לֹו ַוֵּיֶ֣צר ד ְמֹא֖ ב ַיֲֽעֹק֛

ר ְוֶאת־ַהָּבָק֛ אן ֹ֧ ְוֶאת־ַהּצ ֲאֶׁשר־ִאּ֗תֹו

ִאם־ָי֥בֹוא אֶמר ֹ֕ ַוּי ֲחֽנֹות׃ ַמֽ ִלְׁשֵנ֥י ים ְוַהְּגַמִּל֖
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ְוָהָי֛ה ְוִהָּכ֑הּו ת ָהַאַח֖ ֲחֶנ֥ה ֶאל־ַהַּמֽ ֵעָׂש֛ו

(ישראל) ה׃ ִלְפֵליָטֽ ר ַהִּנְׁשָא֖ ֲחֶנ֥ה ַהַּמֽ

י ֵה֖ ֵוֽא ם ַאְבָרָה֔ י ָאִב֣ ֙ ֵהי ֱא ַיֲֽעֹקב֒ ֹ֘אֶמ֘ר ַוּי

֛ ְלַאְרְצ ׁ֧שּוב י ֵאַל֗ ֹאֵמ֣ר ָהֽ ְיָי֞ ִיְצָח֑ק י ָאִב֣

ְנִּתי ָקֹט֝ ׃ ִעָּמֽ יָבה ְוֵאיִט֥ ֖ ּוְלֽמֹוַלְדְּת

ר ֲאֶׁש֥ ת ּוִמָּכל־ָהֱ֣אֶמ֔ ֲחָסִדים֙ ַהֽ ל ִמֹּכ֤

ְרִּתי֙ ָעַב֨ י ְבַמְקִל֗ י ִּכ֣ ֶאת־ַעְבֶּד֑ יָת ָעִׂש֖

ִלְׁשֵנ֥י יִתי ָהִי֖ ה ְוַעָּת֥ ה ַהֶּז֔ ן ֶאת־ַהַּיְרֵּד֣

ֵעָׂש֑ו ִמַּי֣ד י ָאִח֖ ִמַּי֥ד ָנ֛א ִני ַהִּציֵל֥ ֲחֽנֹות׃ ַמֽ

ם ֵא֖ ִני ְוִהַּכ֔ ֶּפן־ָי֣בֹוא ֹא֔תֹו ֹנִכי֙ ָאֽ א י־ָיֵר֤ ִּכֽ

יב ֵאיִט֖ ב ֵהיֵט֥ ְרָּת ָאַמ֔ ְוַאָּת֣ה ים׃ ַעל־ָּבִנֽ

ר ֲאֶׁש֥ ם ַהָּי֔ ְּכ֣חֹול ֙ ֶאת־ַזֽ ְרֲע י ְוַׂשְמִּת֤ ִעָּמ֑

ב׃ ֵמֹרֽ ר א־ִיָּסֵפ֖ ֹֽ ל

וישב
יו ָאִב֑ י ְמגּוֵר֣ ֶרץ ְּבֶא֖ ב ַיֲֽעֹק֔ ַוֵּיֶׁ֣שב

ב ַיֲֽעֹק֗ ְל֣דֹות ֹּתֽ ֵאֶּ֣לה ְּכָנַֽען׃ ֶרץ ְּבֶא֖

ֹרֶע֤ה ה ָהָי֨ ָׁשָנה֙ ה ע־ֶעְׂשֵר֤ ֶּבן־ְׁשַבֽ ף יֹוֵס֞

ִבְלָה֛ה ֶאת־ְּבֵנ֥י ַער ַנ֗ ְו֣הּוא אן ֹ֔ ַּבּצ ֶאת־ֶאָחיו֙

יֹוֵס֛ף א ַוָּיֵב֥ יו ָאִב֑ ְנֵׁש֣י ה ִזְלָּפ֖ ְוֶאת־ְּבֵנ֥י

ל ְוִיְׂשָרֵא֗ ם׃ ֶאל־ֲאִביֶהֽ ָרָע֖ה ם ֶאת־ִּדָּבָת֥

י־ֶבן־ְזֻקִנ֥ים ִּכֽ יו ִמָּכל־ָּבָנ֔ ֶאת־יֹוֵסף֙ ָאַה֤ב

(לוי) ים׃ ַּפִּסֽ ֶנת ְּכֹת֥ ֖לֹו ְוָעָׂ֥שה ֑לֹו ֖הּוא

ֲאִביֶהם֙ ָאַה֤ב י־ֹא֞תֹו ִּכֽ יו ֶאָח֗ ַוִּיְר֣אּו

ַּדְּב֥רֹו ָיְֽכ֖לּו א ֹ֥ ְול ֹא֑תֹו  ִּיְׂשְנ֖אּו ַוֽ יו ִמָּכל־ֶאָח֔

ְלֶאָח֑יו ַוַּיֵּג֖ד ֲח֔לֹום יֹוֵסף֙ ם ֤ ַוַּיֲֽח ם׃ ֽ ְלָׁש

ֲאֵליֶה֑ם ֹ֖אֶמר ַוּי ֹאֽתֹו׃ ֹ֥א ְׂשנ ֖עֹוד פּו ַוּיֹוִס֥

ְמִּתי׃ ָחָלֽ ר ֲאֶׁש֥ ַהֶּז֖ה ֲח֥לֹום ַהֽ א ִׁשְמעּו־ָנ֕

ְּב֣תֹו ֲאֻלִּמים֙ ים ְמַאְּלִמ֤ ְחנּו ֲאַנ֜ ה ִהֵּנ֠ ְו֠

ְוַגם־ִנָּצָ֑בה י ֲאֻלָּמִת֖ ָמה ָק֥ ְוִהֵּנ֛ה ה ַהָּׂשֶד֔

ָ ֲחֶו֖ין ְׁשַּתֽ ַוִּתֽ ם ֵתיֶכ֔ ֲאֻלֹּמ֣ יָנה֙ ְתֻסֶּב֨ ְוִהֵּנ֤ה

יו ֶאָח֔ ֙ ל ֹ֤אְמרּו ַוּי (ישראל) י׃ ֲאֻלָּמִתֽ ַלֽ

ל ִּתְמֹׁש֖ ִאם־ָמׁ֥שֹול ינּו ָעֵל֔ ֙ ִּתְמ ֤ ֲהָמ

יו ֹמָת֖ ֽ ַעל־ֲח ֹא֔תֹו ֹ֣א ְׂשנ עֹוד֙ פּו ַוּיֹוִס֤ ָּב֑נּו

ר ַאֵח֔ ֲח֣לֹום עֹוד֙ ם ֥ ַוַּיֲֽח יו׃ ְוַעל־ְּדָבָרֽ

ָחַלְ֤מִּתי ה ִהֵּנ֨ אֶמר ֹ֗ ַוּי ְלֶאָח֑יו ֹא֖תֹו ר ַוְיַסֵּפ֥

ְוַאַח֤ד ַח ְוַהָּיֵר֗ ַהֶּׁשֶ֣מׁש ְוִהֵּנ֧ה ֔עֹוד ֲחלֹום֙

ַוְיַסֵּפ֣ר י׃ ִלֽ ֲחִו֖ים ְׁשַּתֽ ִמֽ ים ּֽכֹוָכִב֔ ָעָׂשר֙

יו ָאִב֔ ַוִּיְגַער־ּ֣בֹו ְוֶאל־ֶאָחיו֒ ֶאל־ָאִביו֘

ָחָלְ֑מָּת ֲאֶׁש֣ר ַהֶּז֖ה ֲח֥לֹום ַהֽ ָמ֛ה ֔לֹו ֹ֣אֶמר ַוּי

ת ֖ ֲח ְלִהְׁשַּתֽ י ְוַאֶח֔ ֣ ְוִאְּמ ֙ ֲאִני ָנ֗בֹוא ֲה֣בֹוא

ר ָׁשַמ֥ יו ְוָאִב֖ ֶאָח֑יו ַוְיַקְנאּו־֖בֹו ְרָצה׃ ָאֽ ֖ ְל

ר׃ ֶאת־ַהָּדָבֽ

מקץ
ם ֹחֵל֔ ה ּוַפְרֹע֣ ים ָיִמ֑ ְׁשָנַתִ֣ים ץ ִמֵּק֖ י ַוְיִה֕

ר ִמן־ַהְיֹא֗ ְוִהֵּנ֣ה ר׃ ַעל־ַהְיֹאֽ ד ֹעֵמ֥ ְוִהֵּנ֖ה

ת ּוְבִריֹא֣ ה ַמְרֶא֖ ְי֥פֹות ָּפ֔רֹות ֶׁשַ֣בע ת֙ ֹע

ָּפ֣רֹות ֶׁשַ֧בע ה ְוִהֵּנ֞ חּו׃ ָּבָאֽ ַוִּתְרֶע֖יָנה ָּבָׂש֑ר

ָר֥עֹות ר ִמן־ַהְיֹא֔ ֲחֵריֶהן֙ ַאֽ ֹע֤לֹות ֲאֵח֗רֹות

ֶצל ֵא֥ ְדָנה ֲעֹמ֛ ַּתֽ ַוֽ ָּבָׂש֑ר ְוַדּ֣קֹות ה ַמְרֶא֖

ַוּתֹאַכְ֣לָנה ר׃ ַהְיֹאֽ ת ַעל־ְׂשַפ֥ ַהָּפ֖רֹות

ֵא֚ת ר ַהָּבָׂש֔ ת ְוַדֹּק֣ ַהַּמְרֶאה֙ ָר֤עֹות ַהָּפ֗רֹות

ת ְוַהְּבִריֹא֑ ה ַהַּמְרֶא֖ ת ְיֹפ֥ ַהָּפ֔רֹות ֶׁשַ֣בע

ם ֖  ַּיֲֽח ַוֽ ן ַוִּייָׁש֕ (לוי) ה׃ ַּפְרֹעֽ ץ ַוִּייַק֖

ֹע֛לֹות ים ִׁשֳּבִל֗ ֶׁשַ֣בע ְוִהֵּנ֣ה ֵׁשִנ֑ית

ְוִהֵּנה֙ ְוֹטֽבֹות׃ ְּבִרי֥אֹות ד ֶאָח֖ ְּבָקֶנ֥ה

ים ָקִד֑ ת ּוְׁשדּוֹפ֣ ַּדּ֖קֹות ים ִׁשֳּבִל֔ ֶׁשַ֣בע

ַהִּׁשֳּבִל֣ים ְעָנה֙ ַוִּתְבַל֨ ן׃ ֲחֵריֶהֽ ַאֽ ְמ֖חֹות ֹצֽ

ַהְּבִרי֖אֹות ים ִּׁשֳּבִל֔ ַהֽ ֶׁשַ֣בע ֵא֚ת ַהַּדּ֔קֹות

ֲחֽלֹום׃ ְוִהֵּנ֥ה ה ַּפְרֹע֖ ץ ַוִּייַק֥ ְוַהְּמֵל֑אֹות

רּו֔חֹו ַוִּתָּפֶ֣עם ֶקר֙ ַבֹּב֨ י ַוְיִה֤ (ישראל)

ִים ִמְצַר֖ י ֶאת־ָּכל־ַחְרֻטֵּמ֥ א ַוִּיְקָר֛ ח ַוִּיְׁשַל֗

ָלֶהם֙ ה ַּפְרֹע֤ ר ַוְיַסֵּפ֨ ְוֶאת־ָּכל־ֲחָכֶמ֑יָה

ה׃ ְלַפְרֹעֽ ם אֹוָת֖ ר ְוֵאין־ּפֹוֵת֥ ֔מֹו ֶאת־ֲח

ר ֵלאֹמ֑ ה ֶאת־ַּפְרֹע֖ ים ַהַּמְׁשִק֔ ַׂש֣ר ַוְיַדֵּבר֙

ָקַצ֣ף ה ַּפְרֹע֖ ַהּֽיֹום׃ יר ַמְזִּכ֥ י ֲאִנ֖ י ֶאת־ֲחָטַא֕

ַׂש֣ר ֵּב֚ית ר ְּבִמְׁשַמ֗ י ֹאִת֜ ן ַוִּיֵּת֨ יו ַעל־ֲעָבָד֑
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ה ַוַּנַֽחְלָמ֥ ים׃ ֹאִפֽ ָהֽ ר ַׂש֥ ת ְוֵא֖ י ֹאִת֕ ים ַהַּטָּבִח֔

יׁש ִא֛ ָו֑הּוא ֲאִנ֣י ד ֶאָח֖ ְיָלה ְּבַל֥ ֲח֛לֹום

ַנַ֣ער נּו ִאָּת֜ ם ְוָׁש֨ ְמנּו׃ ָחָלֽ ֖מֹו ֲח ְּכִפְת֥רֹון

ְּנַסֶּפר־֔לֹו ַו֨ ים ַהַּטָּבִח֔ ְלַׂש֣ר ֶעֶ֚בד י ִעְבִר֗

֖מֹו ֲח ַּכֽ יׁש ִא֥ ֹמֵת֑ינּו ֽ ֶאת־ֲח ַוִּיְפָּתר־ָל֖נּו

י ֹאִת֛ ָהָי֑ה ֵּכ֣ן ַתר־ָל֖נּו ָּפֽ ר ֲאֶׁש֥ ַּכֽ י ַוְיִה֛ ר׃ ָּפָתֽ

ַּפְרֹעה֙ ַוִּיְׁשַל֤ח ה׃ ָתָלֽ ְוֹא֥תֹו י ַעל־ַּכִּנ֖ יב ֵהִׁש֥

ִמן־ַהּ֑בֹור הּו ַוְיִריֻצ֖ ף ֶאת־יֹוֵס֔ ַוִּיְקָר֣א

ה׃ ֶאל־ַּפְרֹעֽ א ֹ֖ ַוָּיב יו ָת֔ ִׂשְמ ַוְיַחֵּל֣ף ַוְיַגַּלח֙

ויגש
ֲאֹדִני֒ י ִּב֣ ֹ֘אֶמ֘ר ַוּי ה ְיהּוָד֗ יו ֵאָל֜ ׁש ַוִּיַּג֨

י ֲאֹדִנ֔ ְּבָאְזֵנ֣י ָדָבר֙ ֤ ַעְבְּד א ְיַדֶּבר־ָנ֨

ָכ֖מֹו י ִּכ֥ ְּבַעְבֶּד֑ ֖ ַאְּפ ַחר ְוַאל־ִי֥

ר ֵלאֹמ֑ יו ֶאת־ֲעָבָד֖ ל ָׁשַא֔ ֲאֹדִנ֣י ה׃ ְּכַפְרֹעֽ

י ֶאל־ֲאֹדִנ֔ אֶמר֙ ֹ֨ ַוּנ ח׃ אֹו־ָאֽ ב ָא֖ ֲהֵיׁש־ָלֶכ֥ם

יו ְוָאִח֣ ָקָט֑ן ְזֻקִנ֖ים ְוֶיֶ֥לד ן ָזֵק֔ ָא֣ב ֙ נּו ֶיׁש־ָל֨

יו ְוָאִב֥ ְלִאּ֖מֹו ְלַבּ֛דֹו ֧הּוא ר ַוִּיָּוֵת֨ ת ֵמ֔

י ֶאל־ֲעָבֶד֔ אֶמר֙ ֹ֨ ַוּת (לוי) ֲאֵהֽבֹו׃

יו׃ ָעָלֽ י ֵעיִנ֖ יָמה ְוָאִׂש֥ ֵאָל֑י הּו ֽהֹוִרֻד֖

ֲעֹז֣ב ַלֽ ַהַּנַ֖ער א־יּוַכ֥ל ֹֽ ל י ֶאל־ֲאֹדִנ֔ אֶמר֙ ֹ֨ ַוּנ

אֶמר֙ ֹ֨ ַוּת ת׃ ָוֵמֽ יו ֶאת־ָאִב֖ ְוָעַז֥ב יו ֶאת־ָאִב֑

ן ַהָּקֹט֖ ֲאִחיֶכ֥ם ד ֵיֵר֛ א ֹ֥ ִאם־ל י ֶאל־ֲעָבֶד֔

 ְיִהי֙ ַוֽ ָּפָנֽי׃ ִלְר֥אֹות ִס֖פּון ֹתֽ א ֹ֥ ל ִאְּתֶכ֑ם

ת ֵא֖ ֶּגד־֔לֹו ַוַּנ֨ י ָאִב֑ ֖ ל־ַעְבְּד ֶאֽ ינּו ָעִל֔ י ִּכ֣

ינּו ָאִב֑ ֹ֖אֶמר ַוּי (ישראל) י׃ ֲאֹדִנֽ י ִּדְבֵר֥

א ֹ֥ ל אֶמר ֹ֕ ַוּנ ֶכל׃ ְמַעט־ֹאֽ ִׁשְברּו־ָל֥נּו בּו ֻׁש֖

נּו֙ ִאָּת֨ ן ַהָּקֹט֤ ינּו ָאִח֨ ִאם־ֵיׁש֩ ָלֶרֶ֑דת נּוַכ֖ל

יׁש ָהִא֔ ְּפֵנ֣י ִלְראֹות֙ ל נּוַכ֗ א ֹ֣ ִּכי־ל ְדנּו ְוָיַר֔

֥ ַעְבְּד ֹ֛אֶמר ַוּי נּו׃ ִאָּתֽ ֵאיֶנּ֥נּו ן ַהָּקֹט֖ ינּו ְוָאִח֥

ְׁשַנ֖ ִים י ִּכ֥ ם ְיַדְעֶּת֔ ַאֶּת֣ם ֵאֵל֑ינּו י ָאִב֖

י ִאִּת֔ ֵמֽ ֶאָחד֙ ָהֽ ַוֵּיֵצ֤א י׃ ִאְׁשִּתֽ י ָיְֽלָדה־ִּל֥

יו ְרִאיִת֖ א ֹ֥ ְול ֹטָר֑ף ף ָטֹר֣ ַא֖ ר ֹאַמ֕ ָוֽ

ם ֵמִע֥ ַּגם־ֶאת־ֶז֛ה ּוְלַקְחֶּת֧ם ָּנה׃ ַעד־ֵהֽ

י יָבִת֛ ֶאת־ֵׂשֽ ְוֽהֹוַרְדֶּת֧ם ָא֑סֹון ְוָקָר֣הּו ָּפַנ֖י

֣ ֶאל־ַעְבְּד ְּכֹבִאי֙ ה ְוַעָּת֗ ָלה׃ ְׁשֹאֽ ְּבָרָע֖ה

ה ְקׁשּוָר֥ ְוַנְפׁ֖שֹו ִאָּת֑נּו ֵאיֶנּ֣נּו ְוַהַּנַ֖ער י ָאִב֔

ְבַנְפֽׁשֹו׃

ויחי
ה ֶעְׂשֵר֖ ע ְׁשַב֥ ִים ִמְצַר֔ ְּבֶאֶ֣רץ ַיֲֽעֹקב֙ י ַוְיִח֤

ֶׁשַ֣בע יו ַחָּי֔ ְׁשֵנ֣י ְיֵמי־ַיֲֽעֹקב֙ י ַוְיִה֤ ָׁשָנ֑ה

ַוִּיְקְר֣בּו ָׁשָנֽה׃ ת ּוְמַא֖ ים ְוַאְרָּבִע֥ ים ָׁשִנ֔

ף ְליֹוֵס֗ ִלְב֣נֹו ַוִּיְקָר֣א ָלמּות֒ ְיֵמי־ִיְׂשָרֵא֘ל

י ְּבֵעיֶנ֔ ֵחן֙ ָמָצ֤אִתי א ִאם־ָנ֨ ֙ ל ֹ֤אֶמר ַוּי

֙ ִעָּמִדי יָת ְוָעִׂש֤ י ְיֵרִכ֑ ַּתַ֣חת ֖  ְד ָיֽ ִׂשים־ָנ֥א

ִים׃ ְּבִמְצָרֽ ִני ִתְקְּבֵר֖ ַאל־ָנ֥א ת ֱאֶמ֔ ֶוֽ ֶחֶ֣סד

ִים ִמִּמְצַר֔ ִני֙ ּוְנָׂשאַת֨ י ִעם־ֲאֹבַת֔ ַכְבִּתי֙ ְוָׁשֽ

ה ֶאְעֶׂש֥ י ֹנִכ֖ ָאֽ ר ַוּיֹאַמ֕ ָרָת֑ם ִּבְקֻבֽ ִני ּוְקַבְרַּת֖

֑לֹו ע ַוִּיָּׁשַב֖ י ִל֔ ְבָעה֙ ִהָּׁשֽ אֶמר ֹ֗ ַוּי ׃ ִכְדָבֶרֽ

פ ה׃ ַהִּמָּטֽ אׁש ֹ֥ ַעל־ר ל ִיְׂשָרֵא֖ חּו ַוִּיְׁשַּת֥

ֹ֣אֶמר ַוּי ֶּלה ָהֵא֔ ים ַהְּדָבִר֣ ֲחֵרי֙ ַאֽ י ַוְיִה֗ (לוי)

ֶאת־ְׁשֵנ֤י ח ַוִּיַּק֞ ֹחֶל֑ה י ָאִב֖ ִהֵּנ֥ה ף ְליֹוֵס֔

ִים׃ ְוֶאת־ֶאְפָרֽ ה ֶאת־ְמַנֶּׁש֖ ִעּ֔מֹו ָבָניו֙

ף יֹוֵס֖ ֥ ִּבְנ ִהֵּנ֛ה אֶמר ֹ֕ ַוּי ב ְלַיֲֽעֹק֔ ַוַּיֵּג֣ד

ַוֵּיֶׁ֖שב ל ִיְׂשָרֵא֔ ַוִּיְתַחֵּזק֙ ֵאֶל֑י ָּב֣א

ף ֶאל־יֹוֵס֔ ַיֲֽעֹקב֙ ֹ֤אֶמר ַוּי ה׃ ַעל־ַהִּמָּטֽ

ְּכָנַ֑ען ְּבֶאֶ֣רץ ְּב֖לּוז ה־ֵאַל֥י ִנְרָאֽ י ַׁשַּד֛ ל ֵא֥

י ֵאַל֗ ֹ֣אֶמר ַוּי (ישראל) י׃ ֹאִתֽ ֶר ַוְיָב֖

ִלְקַה֣ל י ּוְנַתִּת֖ ְוִהְרִּביִת֔ ֙ ַמְפְר ִהְנִנ֤י

֥ ְלַזְרֲע ֹ֛את ַהּז ֶאת־ָהָאֶ֧רץ י ַתִּת֜ ְוָנ֨ ים ַעִּמ֑

֩ י ְׁשֵנֽי־ָבֶנ֩ ה ְוַעָּת֡ ם׃ עֹוָלֽ ֲאֻחַּז֥ת י ֲחֶר֖ ַאֽ

י ַעד־ֹּבִא֥ ִים ִמְצַר֗ ְּבֶאֶ֣רץ ֜ ְל ים ַהּֽנֹוָלִד֨

ה ּוְמַנֶּׁש֔ ִים֙ ֶאְפַר֨ ִלי־ֵה֑ם ְיָמה ִמְצַר֖ ֵאֶל֛י

֛ ּוֽמֹוַלְדְּת י׃ ְהיּו־ִלֽ ִיֽ ְוִׁשְמ֖עֹון ן ִּכְראּוֵב֥

ֵׁש֧ם ַע֣ל ְה֑יּו ִיֽ ֣ ְל ם ֲחֵריֶה֖ ַאֽ ְדָּת ֲאֶׁשר־הֹוַל֥

י ְּבֹבִא֣ ֲאִנ֣י ַוֽ ם׃ ְּבַנֲֽחָלָתֽ ְר֖אּו ִיָּקֽ ֲאֵחיֶה֛ם

ַען֙ ְּכַנ֨ ְּבֶאֶ֤רץ ל ָרֵח֜ י ָעַל֨ ָתה֩ ֵמ֩ ן ִמַּפָּד֗
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ֶאְפָרָ֑תה א ֹ֣ ָלב ֶרץ ִּכְבַרת־ֶא֖ ְּב֥עֹוד ֶר ַּבֶּד֔

ית ֵּב֥ וא ִה֖ ת ֶאְפָר֔ ֶר ְּבֶד֣ ָּׁשם֙ ָה ֶאְקְּבֶר֤ ָוֽ

ֹ֖אֶמר ַוּי יֹוֵס֑ף ֶאת־ְּבֵנ֣י ל ִיְׂשָרֵא֖ ֥ ְרא ַוַּי ֶחם׃ ָלֽ

ָּבַנ֣י יו ֶאל־ָאִב֔ יֹוֵסף֙ ֹ֤אֶמר ַוּי ֶּלה׃ ִמי־ֵאֽ

ר ַוּיֹאַמ֕ ָּבֶז֑ה ים ִה֖ ֱא י ֲאֶׁשר־ָנַֽתן־ִל֥ ם ֵה֔

ם׃ ֲרֵכֽ ֲאָבֽ ַוֽ י ֵאַל֖ ֶחם־ָנ֥א ָקֽ

שמות
ים ַהָּבִא֖ ל ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י ְׁשמֹות֙ ֶּלה ְוֵא֗

אּו׃ ָּבֽ ּוֵבי֖תֹו יׁש ִא֥ ב ַיֲֽעֹק֔ ֵא֣ת ְיָמה ִמְצָר֑

ִיָּׂשׂשָכ֥ר ה׃ יהּוָדֽ ִוֽ י ֵלִו֖ ִׁשְמ֔עֹון ְראּוֵב֣ן

ר׃ ְוָאֵׁשֽ ָּג֥ד י ְוַנְפָּתִל֖ ן ָּד֥ ן׃ ּוִבְנָיִמֽ ְזבּוֻל֖ן

ִׁשְבִע֣ים ב ־ַיֲֽעֹק֖ ֶיֽ ֶר י ְצֵא֥ ֹיֽ ָּכל־ֶנֶ֛פׁש י ַוְיִה֗

יֹוֵסף֙ ַוָּיָ֤מת ִים׃ ְבִמְצָרֽ ָהָי֥ה ף ְויֹוֵס֖ ָנֶ֑פׁש

ּוְבֵנ֣י ַהֽהּוא׃ ַהּ֥דֹור ל ְוֹכ֖ יו ְוָכל־ֶאָח֔

ַוַּיַֽעְצ֖מּו ַוִּיְרּ֥בּו  ִּיְׁשְר֛צּו ַוֽ ָּפ֧רּו ל ִיְׂשָרֵא֗

פ ם׃ ֹאָתֽ ֶרץ ָהָא֖ ַוִּתָּמֵל֥א ד ְמֹא֑ ד ִּבְמֹא֣

ַעל־ִמְצָרִ֑ים ׁש ־ָחָד֖ ֶל ֶמֽ ֥ ָקם ַוָּי (לוי)

ֶאל־ַעּ֑מֹו ֹ֖אֶמר ַוּי ף׃ ֶאת־יֹוֵסֽ ע א־ָיַד֖ ֹֽ ל ר ֲאֶׁש֥

ְוָע֖צּום ב ַר֥ ל ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י ַע֚ם ה ִהֵּנ֗

ה ֶּפן־ִיְרֶּב֗ ֑לֹו ה ְתַחְּכָמ֖ ִּנֽ ָבה ָה֥ ּנּו׃ ִמֶּמֽ

ְונֹוַס֤ף ִמְלָחָמה֙ אָנה י־ִתְקֶר֤ ִּכֽ ה ְוָהָי֞

ְוָעָל֥ה נּו ְוִנְלַחם־ָּב֖ ינּו ְנֵא֔ ַעל־ֹׂש֣ ַּגם־הּוא֙

ים ִמִּס֔ י ָׂשֵר֣ ֙ ָעָליו ימּו ַוָּיִׂש֤ ֶרץ׃ ִמן־ָהָאֽ

ִמְסְּכנֹות֙ י ָעֵר֤ ֶבן ַוִּי֜ ָת֑ם ְּבִסְב ַעֹּנ֖תֹו ַען ְלַמ֥

ֲאֶׁשר֙ ְוַכֽ ס׃ ַעְמֵסֽ ְוֶאת־ַרֽ ם ֶאת־ִּפֹת֖ ה ְלַפְרֹע֔

צּו ַוָּיֻק֕ ץ ִיְפֹר֑ ְוֵכ֣ן ה ִיְרֶּב֖ ן ֵּכ֥ ֹא֔תֹו ְיַעּ֣נּו

דּו ַוַּיֲֽעִב֧ (ישראל) ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ְּבֵנ֥י ִמְּפֵנ֖י

ֲר֨רּו ַוְיָמֽ ׃ ֶר ְּבָפֽ ל ִיְׂשָרֵא֖ ֶאת־ְּבֵנ֥י ִים ִמְצַר֛

ֶמר֙ ְּבֹח֨ ה ָקָׁש֗ ֲעֹבָד֣ה ַּבֽ ם ֶאת־ַחֵּייֶה֜

ֵא֚ת ַּבָּׂשֶד֑ה ה ּוְבָכל־ֲעֹבָד֖ ים ּוִבְלֵבִנ֔

׃ ֶר ְּבָפֽ ם ָבֶה֖ ְב֥דּו ֲאֶׁשר־ָעֽ ם ָדָת֔ ָּכל־ֲעֹב֣

ִעְבִרֹּי֑ת ָהֽ ת ְמַיְּלֹד֖ ַלֽ ִים ִמְצַר֔ ֶמֶ֣ל אֶמר֙ ֹ֨ ַוּי

ַהֵּׁשִנ֖ית ם ְוֵׁש֥ ה ִׁשְפָר֔ ַאַחת֙ ָהֽ ֵׁש֤ם ר ֲאֶׁש֨

ֶאת־ָהִ֣עְבִרּ֔יֹות ְּבַיֶּלְדֶכן֙ אֶמר ֹ֗ ַוּי ה׃ ּפּוָעֽ

ֲהִמֶּת֣ן ַוֽ הּוא֙ ן ִאם־ֵּב֥ ֑ ִים ָאְבָנ ַעל־ָהֽ ן ּוְרִאיֶת֖

ָ אן ַוִּתיֶר֤ ָיה׃ ָוָחֽ וא ִה֖ ת ְוִאם־ַּב֥ ֹא֔תֹו

ֲאֶׁש֛ר ַּכֽ ָעׂ֔שּו א ֹ֣ ְול ים ִה֔ ֶאת־ָהֱ֣א ְמַיְּלֹדת֙ ַהֽ

ָ ַוְּתַחֶּי֖ין ִים ִמְצָר֑ ֶמֶ֣ל ן ֲאֵליֶה֖ ר ִּדֶּב֥

ים׃ ֶאת־ַהְיָלִדֽ

וארא
ֵאָל֖יו ֹ֥אֶמר ַוּי ֶאל־ֹמֶׁש֑ה ים ִה֖ ֱא ר ַוְיַדֵּב֥

ק ֶאל־ִיְצָח֥ ֶאל־ַאְבָרָה֛ם א ֵאָר֗ ָוֽ ְיָי׃ י ֲאִנ֥

ְעִּתי נֹוַד֖ א ֹ֥ ל ְיָי֔ י ּוְׁשִמ֣ י ַׁשָּד֑ ְּבֵא֣ל ב ל־ַיֲֽעֹק֖ ְוֶאֽ

ת ָלֵת֥ ם ִאָּת֔ ֙ ֶאת־ְּבִריִתי ִתי ֲהִקֹמ֤ ם ְוַג֨ ם׃ ָלֶהֽ

ם  ֵריֶה֖ ְמֻגֽ ֶרץ ֶא֥ ֵא֛ת ְּכָנַ֑ען ֶאת־ֶאֶ֣רץ ם ָלֶה֖

ת־ַנֲֽאַקת֙ ֶאֽ ְעִּתי ָׁשַמ֗ ֲאִנ֣י ְוַג֣ם ּה׃ ָבֽ ֲאֶׁשר־ָּג֥רּו

ֹאָת֑ם ים ֲעִבִד֣ ַמֽ ִים ִמְצַר֖ ר ֲאֶׁש֥ ל ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י

ר ֱאֹמ֥ ן ָלֵכ֞ (לוי) י׃ ֶאת־ְּבִריִתֽ ר ֶאְזֹּכ֖ ָוֽ

ם ֶאְתֶכ֗ י ְוֽהֹוֵצאִת֣ ֒ ְיָי ֲאִנ֣י ִלְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֘ל

ֶאְתֶכ֖ם י ְוִהַּצְלִּת֥ ִים ִמְצַר֔ ת ֣ ִסְב ַחת֙ ִמַּת֨

ה ְנטּוָי֔ ִּבְז֣רֹוַע ֶאְתֶכם֙ י ַאְלִּת֤ ְוָגֽ ָדָת֑ם ֲעֹבֽ ֵמֽ

֙ ִלי ֶאְתֶכ֥ם י ַקְחִּת֨ ְוָלֽ ים׃ ְּגֹדִלֽ ים ּוִבְׁשָפִט֖

ם יַדְעֶּת֗ ִוֽ ים ִה֑ א ֵלֽ ָלֶכ֖ם יִתי ְוָהִי֥ ם ְלָע֔

ם ֶאְתֶכ֔ יא ַהּמֹוִצ֣ ם ֵהיֶכ֔ ֣ ֱא ֙ ְיָי ֲאִנ֤י י ִּכ֣

ֶאְתֶכם֙ י ֵבאִת֤ ְוֵהֽ ִים׃ ִמְצָרֽ ִסְב֥לֹות ַחת ִמַּת֖

ָלֵת֣ת י ֶאת־ָיִד֔ אִתי֙ ָנָׂש֨ ֲאֶׁש֤ר ֶרץ ֶאל־ָהָא֔

י ְוָנַֽתִּת֨ ב ּֽוְלַיֲֽעֹק֑ ק ְלִיְצָח֖ ם ְלַאְבָרָה֥ ּה ֹאָת֔

ר ַוְיַדֵּב֥ ְיָי׃ י ֲאִנ֥ ה ֽמֹוָרָׁש֖ ָלֶכ֛ם ּה ֹאָת֥

֙ ְמעּו ָׁשֽ א ֹ֤ ְול ִיְׂשָרֵא֑ל ֶאל־ְּבֵנ֣י ֵּכ֖ן ֹמֶׁש֛ה

פ ה׃ ָקָׁשֽ ה ֲעֹבָד֖ ּוֵמֽ ֔רּוַח ֶצר ִמֹּק֣ ה ֶאל־ֹמֶׁש֔

ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥ (ישראל)

ִמְצָרִ֑ים ֶמֶ֣ל ה ֶאל־ַּפְרֹע֖ ר ַדֵּב֔ א ֹ֣ ּב

ַוְיַדֵּב֣ר ַאְרֽצֹו׃ ֵמֽ ל ֶאת־ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ יַׁשַּל֥ח ִוֽ

֙ ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל ֵה֤ן ר ֵלאֹמ֑ ְיָי֖ ִלְפֵנ֥י ה ֹמֶׁש֔

ֲאִנ֖י ַוֽ ה ַפְרֹע֔ ִיְׁשָמֵעִ֣ני ֙ ְוֵאי י ֵאַל֔ ְמ֣עּו לֹא־ָׁשֽ

ֶאל־ֹמֶׁש֣ה ְיָי֘ ַוְיַדֵּב֣ר פ ִים׃ ְׂשָפָתֽ ל ֲעַר֥
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ל ִיְׂשָרֵא֔ ֶאל־ְּבֵנ֣י ַוְיַצֵּום֙ ֲהֹרן֒ ל־ַאֽ ְוֶאֽ

יא ְלהֹוִצ֥ ִמְצָרִ֑ים ֶמֶ֣ל ה ְוֶאל־ַּפְרֹע֖

ִים׃ ִמְצָרֽ ֶרץ ֵמֶא֥ ל ֶאת־ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖

בא
ה ֶאל־ַּפְרֹע֑ א ֹ֖ ּב ה ֶאל־ֹמֶׁש֔ ֙ ְיָי ֹ֤אֶמר ַוּי

ְוֶאת־ֵל֣ב ֙ ֶאת־ִלּב ִהְכַּבְ֤דִּתי י י־ֲאִנ֞ ִּכֽ

ְּבִקְרּֽבֹו׃ ֶּלה ֵא֖ י ֹתַת֥ ֹאֽ י ִׁשִת֛ ַען ְלַמ֗ יו ֲעָבָד֔

ֵא֣ת ֗ ּוֶבן־ִּבְנ ֜ ִבְנ י ְּבָאְזֵנ֨ ְּתַסֵּפר֩ ַען ּוְלַמ֡

י ֹתַת֖ ְוֶאת־ֹאֽ ִים ְּבִמְצַר֔ ְלִּתי֙ ִהְתַעַּל֨ ֲאֶׁש֤ר

ְיָי׃ י י־ֲאִנ֥ ִּכֽ ם יַדְעֶּת֖ ִוֽ ָב֑ם ֲאֶׁשר־ַׂשְ֣מִּתי

אְמ֣רּו ֹֽ ַוּי ֶאל־ַּפְרֹעה֒ ֲהֹרן֘ ְוַאֽ ֹמֶׁש֣ה א ֹ֨ ַוָּיב

ים ִעְבִר֔ ָהֽ ֵה֣י ֱא ֙ ְיָי ה־ָאַמ֤ר ֹּכֽ יו ֵאָל֗

י ַעִּמ֖ ַׁשַּל֥ח ִמָּפָנ֑י ָעֹנ֖ת ֵלֽ ְנָּת ֵמַא֔ ַעד־ָמַת֣י

ה ַאָּת֖ ן ִאם־ָמֵא֥ י ִּכ֛ (לוי) ִני׃ ְוַיַֽעְבֻדֽ

ה ַאְרֶּב֖ ָמָח֛ר יא ֵמִב֥ י ִהְנִנ֨ י ֶאת־ַעִּמ֑ ְלַׁשֵּלַ֣ח

א ֹ֥ ְול ֶרץ ָהָא֔ ֶאת־ֵע֣ין ְוִכָּסה֙ ׃ ִּבְגֻבֶלֽ

ֶאת־ֶיֶ֣תר ְוָאַכ֣ל ֶאת־ָהָאֶ֑רץ ת ִלְרֹא֣ יּוַכ֖ל

֙ ְוָאַכל ד ִמן־ַהָּבָר֔ ָלֶכם֙ ַהִּנְׁשֶאֶ֤רת ה ַהְּפֵלָט֗

ה׃ ִמן־ַהָּׂשֶדֽ ָלֶכ֖ם ַח ַהֹּצֵמ֥ ץ ֶאת־ָּכל־ָהֵע֔

ּוָבֵּת֣י ֘ י ָכל־ֲעָבֶד֘ ּוָבֵּת֣י י ָבֶּת֜ ְל֨אּו ּוָמֽ

֙ י ֲאֹבֶת֨ א־ָר֤אּו ֹֽ ל ר ֲאֶׁש֨ ִים֒ ָכל־ִמְצַר֒

ה ַעל־ָהֲ֣אָדָמ֔ ֱהיֹוָתם֙ ִמּ֗יֹום י ֲאֹבֶת֔ ַוֲֽא֣בֹות

ה׃ ַּפְרֹעֽ ם ֵמִע֥ א ַוֵּיֵצ֖ ַוִּיֶ֥פן ַהֶּז֑ה ַהּ֣יֹום ַע֖ד

יו ֵאָל֗ ה ַפְרֹע֜ י ַעְבֵד֨ ֩ אְמרּו ֹֽ ַוּי (ישראל)

ַׁשַּלח֙ ׁש ְלמֹוֵק֔ נּו֙ ָל֨ ֶז֥ה ה ִיְהֶי֨ ֙ ַעד־ָמַתי

ֵהיֶה֑ם ֽ ֱא ֣ ֶאת־ְיָי ְוַיַֽעְב֖דּו ים ֶאת־ָהֲ֣אָנִׁש֔

ב ַוּיּוַׁש֞ ִים׃ ִמְצָרֽ ה ְבָד֖ ָאֽ י ִּכ֥ ע ֵּתַד֔ ֲהֶטֶ֣רם

ֹ֣אֶמר ַוּי ה ֶאל־ַּפְרֹע֔ ֲהֹרן֙ ת־ַאֽ ְוֶאֽ ֶאת־ֹמֶׁש֤ה

י ִמ֥ ֵהיֶכ֑ם ֽ ֱא ֣ ֶאת־ְיָי ִעְב֖דּו ְל֥כּו ם ֲאֵלֶה֔

ינּו ִּבְנָעֵר֥ ה ֹמֶׁש֔ ֹ֣אֶמר ַוּי ים׃ ְלִכֽ ַהֹהֽ י ָוִמ֖

ְּבצֹאֵנ֤נּו נּו ּוִבְבנֹוֵת֜ ינּו ְּבָבֵנ֨ ֑ ֵנֵל ּוִבְזֵקֵנ֖ינּו

ֹ֣אֶמר ַוּי נּו׃ ָלֽ ֖ ַחג־ְיָי י ִּכ֥ ֵנֵל֔ ֙ נּו ּוִבְבָקֵר֨

ֲאַׁשַּל֥ח ֲאֶׁש֛ר ַּכֽ ם ִעָּמֶכ֔ ֙ ְיָי ֵכ֤ן י ְיִה֨ ם ֲאֵלֶה֗

֥ ֶגד ֶנ ָרָע֖ה י ִּכ֥ ְר֕אּו ת־ַטְּפֶכ֑ם ְוֶאֽ ֶאְתֶכ֖ם

ְוִעְב֣דּו ַהְּגָבִרים֙ ְלכּו־ָנ֤א ן ֵכ֗ א ֹ֣ ל ם׃ ְּפֵניֶכֽ

֣ ֶרׁש ַוְיָג ְמַבְקִׁש֑ים ַאֶּת֣ם ּה ֹאָת֖ י ִּכ֥ ֶאת־ְיָי֔

ה׃ ַפְרֹעֽ ְּפֵנ֥י ת ֵמֵא֖ ם ֹאָת֔

בשלח
א־ָנָח֣ם ֹֽ ְול ֶאת־ָהָעם֒ ַּפְרֹע֘ה ְּבַׁשַּל֣ח י ַוְיִה֗

ָק֖רֹוב י ִּכ֥ ים ְּפִלְׁשִּת֔ ֶאֶ֣רץ ֶר ֶּד֚ ים ִה֗ ֱא

ָהָע֛ם ם ֶּפן־ִיָּנֵח֥ ים ִה֗ ֱא ָאַמ֣ר י ִּכ֣ ֑הּוא

ְיָמה׃ ִמְצָרֽ בּו ְוָׁש֥ ה ִמְלָחָמ֖ ם ִּבְרֹאָת֥

ר ַהִּמְדָּב֖ ֶר ֶּד֥ ֶאת־ָהָע֛ם ים ִה֧ ֱא ב ַוַּיֵּס֨

ל ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ ָע֥לּו ים ֲחֻמִׁש֛ ַוֽ ַים־֑סּוף

ֶאת־ַעְצ֥מֹות ֹמֶׁש֛ה ח ַוִּיַּק֥ ִים׃ ִמְצָרֽ ֶרץ ֵמֶא֥

ֶאת־ְּבֵנ֤י יַע ִהְׁשִּב֜ ַע ַהְׁשֵּב֨ ֩ ִּכי ִעּ֑מֹו ף יֹוֵס֖

ִהים֙ ֱא ד ִיְפֹק֤ ד ָּפֹק֨ ר ֵלאֹמ֔ ֙ ִיְׂשָרֵאל

ִמֶּז֖ה י ֶאת־ַעְצֹמַת֛ ֲעִליֶת֧ם ְוַהֽ ם ֶאְתֶכ֔

ַוִּיְס֖עּו אשכנז) למנהג (לוי ם׃ ִאְּתֶכֽ

 ְיָי֡ ַוֽ ר׃ ַהִּמְדָּבֽ ה ִּבְקֵצ֖ ם ְבֵאָת֔ ַוַּיֲֽח֣נּו ת ִמֻּסֹּכ֑

ַלְנֹחָת֣ם ָעָנן֙ ְּבַעּ֤מּוד ם יֹוָמ֜ ם ִלְפֵניֶה֨ ֩ ֹהֵל

ָלֶה֑ם יר ְלָהִא֣ ׁש ֵא֖ ְּבַעּ֥מּוד ְוַלְ֛יָלה ֶר ַהֶּד֔

ַעּ֤מּוד יׁש א־ָיִמ֞ ֹֽ ל ְיָלה׃ ָוָלֽ ם יֹוָמ֥ ָלֶלֶ֖כת

ִלְפֵנ֖י ָלְ֑יָלה ׁש ָהֵא֖ ְוַעּ֥מּוד ם יֹוָמ֔ ָעָנן֙ ֶהֽ

(ישראל פולין) למנהג (לוי פ ם׃ ָהָעֽ

ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥ אשכנז) למנהג

בּו ְוָיֻׁש֗ ֒ ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵנ֣י ַּדֵּב֘ר ר׃ ֵּלאֹמֽ

ּוֵב֣ין ל ִמְגֹּד֖ ין ֵּב֥ ת ִחיֹר֔ ַהֽ י ִּפ֣ ֙ ִלְפֵני ֙ ְוַיֲֽחנּו

ַעל־ַהָּיֽם׃ ֲח֖נּו ַתֽ ִנְכ֥חֹו ן ְצֹפ֔ ַּבַ֣על ִלְפֵני֙ ַהָּי֑ם

ם ֵה֖ ים ְנֻבִכ֥ ל ִיְׂשָרֵא֔ ִלְבֵנ֣י ַּפְרֹעה֙ ְוָאַמ֤ר

י ְוִחַּזְקִּת֣ ר׃ ַהִּמְדָּבֽ ם ֲעֵליֶה֖ ָסַג֥ר ָּבָאֶ֑רץ

ה ְבָד֤ ְוִאָּכֽ ֲחֵריֶהם֒ ַאֽ ְוָרַד֣ף ֶאת־ֵלב־ַּפְרֹע֘ה

ִים ִמְצַר֖ ְוָיֽ ְד֥עּו ּוְבָכל־ֵחי֔לֹו ְּבַפְרֹעה֙

למנהג (ישראל ן׃ ַוַּיֲֽעׂשּו־ֵכֽ ֑ ְיָי י־ֲאִנ֣י ִּכֽ

ָהָע֑ם ח ָבַר֖ י ִּכ֥ ִים ִמְצַר֔ ְלֶמֶ֣ל ַוֻּיַּגד֙ פולין)

ם ֶאל־ָהָע֔ ֲעָבָדיו֙ ַוֽ ה ַּפְרֹע֤ ב ְלַב֨ ָהֵפ֠ ַוֵּיֽ֠
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י־ִׁשַּלְ֥חנּו ִּכֽ ינּו ָעִׂש֔ ֹ֣את ַמה־ּז אְמרּו֙ ֹֽ ַוּי

ֶאת־ִרְכּ֑בֹו ר ַוֶּיְאֹס֖ נּו׃ ָעְבֵדֽ ֵמֽ ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖

ֵׁשׁש־ֵמ֥אֹות ח ַוִּיַּק֗ ִעּֽמֹו׃ ח ָלַק֥ ְוֶאת־ַעּ֖מֹו

ם ִלִׁש֖ ְוָׁשֽ ִים ִמְצָר֑ ֶרֶ֣כב ל ְוֹכ֖ ָּב֔חּור ֶכב֙ ֶר֨

ֶמֶ֣ל ַּפְרֹעה֙ ֶאת־ֵל֤ב ְיָי֗ ַוְיַחֵּז֣ק ַעל־ֻּכּֽלֹו׃

ּוְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ְּבֵנ֣י י ֲחֵר֖ ַאֽ ף ַוִּיְרֹּד֕ ִים ִמְצַר֔

ה׃ ָרָמֽ ְּבָי֥ד ים ְצִא֖ ֹיֽ ל ִיְׂשָרֵא֔

יתרו
ֵאת֩ ה ֹמֶׁש֔ ֹחֵת֣ן ִמְדָין֙ ֹכֵה֤ן ִיְת֨רֹו ע ַוִּיְׁשַמ֞

ל ּֽוְלִיְׂשָרֵא֖ ה ְלֹמֶׁש֔ ִהים֙ ֱא ָעָׂש֤ה ר ָּכל־ֲאֶׁש֨

ִים׃ ִמִּמְצָרֽ ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ ֛ ְיָי יא י־הֹוִצ֧ ִּכֽ ַעּ֑מֹו

ֵאֶׁ֣שת ה ֶאת־ִצֹּפָר֖ ה ֹמֶׁש֔ ֹחֵת֣ן ֙ ִיְתר ח ַוִּיַּק֗

ר ֲאֶׁש֨ ָבֶנ֑יָה ְׁשֵנ֣י ת ְוֵא֖ יָה׃ ִׁשּלּוֶחֽ ר ַאַח֖ ֹמֶׁש֑ה

יִתי ָהִי֔ ֵּג֣ר ר ָאַמ֔ י ִּכ֣ ם  ְרֹׁש֔ ֵּגֽ ֶאָחד֙ ָהֽ ֵׁש֤ם

ֱאִליֶעֶ֑זר ד ֶאָח֖ ָהֽ ם ְוֵׁש֥ ָנְכִרָּיֽה׃ ֶרץ ְּבֶא֖

ֶרב ֵמֶח֥ ִני ַוַּיִּצֵל֖ י ְּבֶעְזִר֔ ֙ ָאִבי ֵה֤י י־ֱא ִּכֽ

ֹמֶׁש֛ה ן ֹחֵת֥ ִיְת֨רֹו א ֹ֞ ַוָּיב (לוי) ה׃ ַּפְרֹעֽ

ר ל־ַהִּמְדָּב֔ ֶא֨ ֶאל־ֹמֶׁש֑ה ְוִאְׁשּ֖תֹו ּוָבָנ֥יו

אֶמר֙ ֹ֨ ַוּי ים׃ ִהֽ ֱא ָהֽ ר ַה֥ ם ָׁש֖ ֹחֶנ֥ה ֲאֶׁשר־֛הּוא

ֵאֶל֑י ָּב֣א ִיְת֖רֹו ֥ ֶתְנ ֹחֽ ֲאִנ֛י ה ֶאל־ֹמֶׁש֔

ה ֹמֶׁש֜ א ַוֵּיֵצ֨ ּה׃ ִעָּמֽ ָבֶנ֖יָה ּוְׁשֵנ֥י ֔ ְׁשְּת ְוִא֨

ַוִּיְׁשֲא֥לּו ַוִּיַּׁשק־֔לֹו ֙ חּו ַוִּיְׁשַּת֨ ְת֗נֹו ֹחֽ ִלְקַר֣את

ֱהָלה׃ ָהֹאֽ אּו ַוָּיֹב֖ ְלָׁש֑לֹום ִאיׁש־ְלֵרֵע֖הּו

ָעָׂש֤ה ר ָּכל־ֲאֶׁש֨ ֵאת֩ ְת֔נֹו ְלֹח֣ ֹמֶׁשה֙ ַוְיַסֵּפ֤ר

ִיְׂשָרֵא֑ל ת אֹוֹד֣ ַע֖ל ִים ּוְלִמְצַר֔ ה ְלַפְרֹע֣ ֙ ְיָי

ֶר ַּבֶּד֔ ְמָצָאַ֣תם ֲאֶׁש֣ר ָּכל־ַהְּתָלָאה֙ ֵא֤ת

ִיְת֔רֹו ַוִּיַ֣חְּד (ישראל) ְיָי׃ ַוַּיִּצֵל֖ם

ְלִיְׂשָרֵא֑ל ֖ ְיָי ה ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ ה ָּכל־ַהּטֹוָב֔ ַע֚ל

֒ ִיְתר ֹ֘אֶמ֘ר ַוּי ִים׃ ִמְצָרֽ ִמַּי֥ד ִהִּצי֖לֹו ר ֲאֶׁש֥

ִים ִמְצַר֖ ִמַּי֥ד ֶאְתֶכ֛ם יל ִהִּצ֥ ר ֲאֶׁש֨ ְיָי֔ ָּב֣רּו

ַחת ִמַּת֖ ם ֶאת־ָהָע֔ ֙ ִהִּציל ֲאֶׁש֤ר ה ַּפְרֹע֑ ּוִמַּי֣ד

֖ ְיָי י־ָג֥דֹול ִּכֽ ְעִּתי ָיַד֔ ַעָּת֣ה ִים׃ ַיד־ִמְצָרֽ

ָז֖דּו ר ֲאֶׁש֥ ר ַבָּדָב֔ י ִּכ֣ ים ִה֑ ֱא ִמָּכל־ָהֽ

ֹעָל֥ה ֹמֶׁש֛ה ן ֹחֵת֥ ִיְת֨רֹו ח ַוִּיַּק֞ ם׃ ֲעֵליֶהֽ

ִזְקֵנ֣י ל ְוֹכ֣ ן ֲהֹר֜ ַאֽ א ֹ֨ ַוָּיב ים ִה֑ א ֵלֽ ים ּוְזָבִח֖

ִלְפֵנ֥י ה ֹמֶׁש֖ ן ִעם־ֹחֵת֥ ֱאָכל־ֶלֶ֛חם ֶלֽ ל ִיְׂשָרֵא֗

ים׃ ִהֽ ֱא ָהֽ

משפטים
ם׃ ִלְפֵניֶהֽ ים ָּתִׂש֖ ר ֲאֶׁש֥ ים ַהִּמְׁשָּפִט֔ ֶּלה֙ ְוֵא֨

ד ַיֲֽעֹב֑ ָׁשִנ֖ים ׁש ֵׁש֥ י ִעְבִר֔ ֶעֶ֣בד ִתְקֶנה֙ י ִּכ֤

ִאם־ְּבַגּ֥פֹו ִחָּנֽם׃ י ָחְפִׁש֖ ַלֽ א ֵיֵצ֥ ת ְּׁשִבִע֔ ּוַב֨

֔הּוא ִאָּׁשה֙ ִאם־ַּבַ֤על ֵיֵצ֑א ְּבַגּ֣פֹו א ֹ֖ ָיב

ִיֶּתן־֣לֹו ֙ ִאם־ֲאֹדָניו ִעּֽמֹו׃ ִאְׁשּ֖תֹו ה ְוָיְֽצָא֥

ִאָּׁש֣ה ָהֽ ָב֑נֹות ֣אֹו ָבִנ֖ים ְוָיְֽלָדה־ּ֥לֹו ה ִאָּׁש֔

א ֵיֵצ֥ ְו֖הּוא יָה אֹדֶנ֔ ַלֽ ְהֶיה֙ ִּתֽ יָה יָלֶד֗ ִוֽ

֙ ְבִּתי ָאַה֨ ֶבד ָהֶע֔ יֹאַמר֙ ר ְוִאם־ָאֹמ֤ ְבַגּֽפֹו׃

א ֵאֵצ֖ א ֹ֥ ל ְוֶאת־ָּבָנ֑י י ֶאת־ִאְׁשִּת֖ י ֶאת־ֲאֹדִנ֔

ים ִה֔ ֶאל־ָהֱ֣א ֲאֹדָניו֙ ְוִהִּגיׁ֤שֹו י׃ ָחְפִׁשֽ

ע ְוָרַצ֨ ֶאל־ַהְּמזּוָז֑ה ֖אֹו ֶלת ֶאל־ַהֶּד֔ ֙ ְוִהִּגיׁש

ם׃ ְלֹעָלֽ ֲעָב֖דֹו ַוֽ ַע ַּבַּמְרֵצ֔ ֙ ֶאת־ָאְזנ ֲאֹדָנ֤יו

ֶאת־ִּבּ֖תֹו יׁש ִא֛ ר י־ִיְמֹּכ֥ ְוִכֽ (לוי) ס

ים׃ ֲעָבִדֽ ָהֽ את ְּכֵצ֥ א ֵתֵצ֖ א ֹ֥ ל ְלָאָמ֑ה

[ק‘ א ֹ֥ ֲאֶׁשר־ל ֲאֹדֶנ֛יָה ְּבֵעיֵנ֧י ה ִאם־ָרָע֞

ל א־ִיְמֹׁש֥ ֹֽ ל י ָנְכִר֛ ְלַע֥ם ְוֶהְפָּדּ֑ה ּה ְיָעָד֖ ֥לֹו]

יָעֶדָּ֑נה ִיֽ ְוִאם־ִלְב֖נֹו ּה׃ ְּבִבְגדֹו־ָבֽ ּה ְלָמְכָר֖

ֶרת ִאם־ַאֶח֖ ּה׃ ַיֲֽעֶׂשה־ָּלֽ ַהָּב֖נֹות ט ְּכִמְׁשַּפ֥

א ֹ֥ ל ּה ָנָת֖ ְוֹעֽ ּה ְּכסּוָת֥ ּה ְׁשֵאָר֛ ח־֑לֹו ַּקֽ ִיֽ

ָלּ֑ה ה ַיֲֽעֶׂש֖ א ֹ֥ ל ֶּלה ם־ְׁשָלׁש־ֵא֔ ְוִא֨ ע׃ ִיְגָרֽ

(ישראל) ס ֶסף׃ ָּכֽ ין ֵא֥ ִחָּנ֖ם ה ְוָיְֽצָא֥

א ֹ֣ ל ַוֲֽאֶׁשר֙ ת׃ יּוָמֽ ֥מֹות ת ָוֵמ֖ יׁש ִא֛ ַמֵּכ֥ה

֙ ְל י ְוַׂשְמִּת֤ ְלָי֑דֹו ִאָּנ֣ה ים ִה֖ ֱא ְוָהֽ ה ָצָד֔

יׁש ִא֛ י־ָיִז֥ד ְוִכֽ ס ָּמה׃ ָׁשֽ ָי֖נּוס ר ֲאֶׁש֥ ָמ֔קֹום

י ִמְזְּבִח֔ ֵמִע֣ם ְבָעְרָמ֑ה ְלָהְר֣גֹו ַעל־ֵרֵע֖הּו

֥מֹות ְוִאּ֖מֹו יו ָאִב֛ ּוַמֵּכ֥ה ס ָלֽמּות׃ ּנּו ִּתָּקֶח֖

ְבָי֖דֹו א ְוִנְמָצ֥ ּוְמָכ֛רֹו יׁש ִא֧ ב ְוֹגֵנ֨ ס ת׃ יּוָמֽ

֥מֹות ְוִאּ֖מֹו יו ָאִב֛ ּוְמַקֵּל֥ל ס ת׃ יּוָמֽ ֥מֹות
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ְוִהָּכה־ִאיׁש֙ ים ֲאָנִׁש֔ י־ְיִריֻב֣ן ְוִכֽ ס ת׃ יּוָמֽ

ָי֖מּות א ֹ֥ ְול ף ְבֶאְגֹר֑ ֣אֹו ֶבן ְּבֶא֖ הּו ֶאת־ֵרֵע֔

ַּב֛חּוץ ְוִהְתַהֵּל֥ ִאם־ָי֞קּום ב׃ ְלִמְׁשָּכֽ ל ְוָנַפ֥

ן ִיֵּת֖ ִׁשְבּ֛תֹו ק ַר֥ ַהַּמֶּכ֑ה ה ְוִנָּק֣ ַעל־ִמְׁשַעְנּ֖תֹו

א׃ ְיַרֵּפֽ א ֹ֥ ְוַרּפ

תרומה
ֶאל־ְּבֵנ֣י ַּדֵּבר֙ ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥

ָּכל־ִאיׁש֙ ֵמֵא֤ת ְּתרּוָמ֑ה י ְוִיְקחּו־ִל֖ ל ִיְׂשָרֵא֔

י׃ ֶאת־ְּתֽרּוָמִתֽ ִּתְק֖חּו ִלּ֔בֹו ִיְּדֶבּ֣נּו ֲאֶׁש֣ר

ב ָזָה֥ ִאָּת֑ם ֵמֽ ִּתְק֖חּו ר ֲאֶׁש֥ ה ַהְּתרּוָמ֔ ְוזֹאת֙

ְותֹוַלַ֥עת ְוַאְרָּגָמ֛ן ּוְתֵכֶ֧לת ֶׁשת׃ ּוְנֹחֽ ָוֶכֶ֖סף

ים ְמָאָּדִמ֛ ם ֵאיִל֧ ת ְוֹעֹר֨ ים׃ ְוִעִּזֽ ׁש ְוֵׁש֥ י ָׁשִנ֖

(לוי) ים׃ ִׁשִּטֽ י ֲעֵצ֥ ַוֽ ים ְּתָחִׁש֖ ת ְוֹעֹר֥

ה ַהִּמְׁשָח֔ ְלֶׁשֶ֣מן ְּבָׂשִמים֙ ר ַלָּמֹא֑ ֶמן ֶׁש֖

ְוַאְבֵנ֖י ַהם ַאְבֵני־ֹׁש֕ ים׃ ַהַּסִּמֽ ֶרת ְוִלְקֹט֖

ִמְקָּדׁ֑ש י ִל֖ ְוָעׂ֥שּו ֶׁשן׃ ְוַלֹחֽ ד ֵאֹפ֖ ָלֽ ים ִמֻּלִא֑

ַמְרֶא֣ה ֲאִני֙ ֲאֶׁש֤ר ל ְּכֹכ֗ ם׃ ְּבתֹוָכֽ י ַכְנִּת֖ ְוָׁשֽ

ַּתְבִנ֣ית ת ְוֵא֖ ן ַהִּמְׁשָּכ֔ ַּתְבִנ֣ית ֵא֚ת ֔ ֽאֹוְת

ְוָעׂ֥שּו (ישראל) ס ֲעֽׂשּו׃ ַּתֽ ן ְוֵכ֖ ָּכל־ֵּכָל֑יו

ָאְרּ֗כֹו ִצי ָוֵח֜ ִים ַאָּמַת֨ ים ִׁשִּט֑ ֲעֵצ֣י ֲא֖רֹון

ָמֽתֹו׃ ֹקֽ ִצי ָוֵח֖ ה ְוַאָּמ֥ ָרְחּ֔בֹו ִצי֙ ָוֵח֨ ְוַאָּמ֤ה

ּוִמ֖חּוץ ִית ִמַּב֥ ָט֔הֹור ָזָה֣ב ֙ ֹאת ְוִצִּפיָת֤

יב׃ ָסִבֽ ב ָזָה֖ ֵז֥ר ָעָל֛יו יָת ְוָעִׂש֧ ְּתַצֶּפּ֑נּו

ַע֖ל ה ְוָנַ֣תָּת֔ ב ָזָה֔ ת ַטְּבֹע֣ ַאְרַּבע֙ ּ֗לֹו ְוָיַצְ֣קָּת

֙ ַעל־ַצְלע ת ַטָּבֹע֗ ּוְׁשֵּת֣י ֲעֹמָת֑יו ַּפֽ ַאְרַּב֣ע

ית׃ ַהֵּׁשִנֽ ַעל־ַצְל֖עֹו ת ַטָּבֹע֔ ּוְׁשֵּתי֙ ת ֶאָח֔ ָהֽ

ב׃ ָזָהֽ ם ֹאָת֖ ְוִצִּפיָת֥ ים ִׁשִּט֑ ֲעֵצ֣י י ַבֵּד֖ יָת ְוָעִׂש֥

ת ַצְלֹע֣ ַע֖ל ת ַּבַּטָּבֹע֔ ֶאת־ַהַּבִּדים֙ ֵבאָת֤ ְוֵהֽ

ְּבַטְּבֹעת֙ ם׃ ָּבֶהֽ ן ָאֹר֖ ֶאת־ָהֽ את ָלֵׂש֥ ן ָאֹר֑ ָהֽ

ְוָנַֽתָּת֖ ּנּו׃ ִמֶּמֽ רּו ָיֻס֖ א ֹ֥ ל ים ַהַּבִּד֑ ְה֖יּו ִיֽ ן ָאֹר֔ ָהֽ

׃ י ֵאֶלֽ ן ֶאֵּת֖ ר ֲאֶׁש֥ ת ֵעֻד֔ ָהֽ ֵא֚ת ן ָאֹר֑ ֶאל־ָהֽ

תצוה
י ֵאֶל֜ ְוִיְק֨חּו ל ִיְׂשָרֵא֗ ֶאת־ְּבֵנ֣י ְּתַצֶּו֣ה ה ְוַאָּת֞

ֵנ֖ר ת ֥ ֲע ְלַהֽ ַלָּמ֑אֹור ית ָּכִת֖  ֛ ָז ֥ ִית ַז ֶׁשֶ֣מן

ֲאֶׁש֣ר ֶכת ַלָּפֹר֜ ִמ֨חּוץ מֹוֵעד֩ ֶהל ְּבֹא֣ יד׃ ָּתִמֽ

ֵמֶעֶ֥רב ּוָבָנ֛יו ן ֲהֹר֧ ַאֽ ֹא֨תֹו ֩ ַיֲֽעֹר ת ֵעֻד֗ ַעל־ָהֽ

ם ֹרָת֔ ְלֹד֣ עֹוָלם֙ ת ֻחַּק֤ ֑ ְיָי ִלְפֵנ֣י ֶקר ַעד־ֹּב֖

ַהְקֵר֣ב ה ְוַאָּת֡ ס ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ְּבֵנ֥י ת ֵמֵא֖

ִאּ֗תֹו ְוֶאת־ָּבָנ֣יו י ָאִח֜ ן ֲהֹר֨ ֶאת־ַאֽ ֩ י ֵאֶל֩

ב ָנָד֧ ן ֲהֹר֕ ַאֽ ֲהנֹו־ִל֑י ְלַכֽ ל ִיְׂשָרֵא֖ ְּבֵנ֥י ִמּ֛תֹו

ן׃ ֲהֹרֽ ַאֽ ְּבֵנ֥י ר יָתָמ֖ ְוִאֽ ֶאְלָעָז֥ר ַוֲֽאִבי֛הּוא

ְלָכ֖בֹוד י ָאִח֑ ן ֲהֹר֣ ְלַאֽ ֶדׁש ִבְגֵדי־ֹק֖ יָת ְוָעִׂש֥

ה ְוַאָּת֗ אשכנז) למנהג (לוי ֶרת׃ ּוְלִתְפָאֽ

יו ִמֵּלאִת֖ ר ֲאֶׁש֥ ב ֶאל־ָּכל־ַחְכֵמי־ֵל֔ ְּתַדֵּבר֙

ן ֲהֹר֛ ַאֽ י ֶאת־ִּבְגֵד֧ ְוָעׂ֞שּו ָחְכָמ֑ה ֣רּוַח

ֲאֶׁש֣ר ים ַהְּבָגִד֜ ֶּלה ְוֵא֨ י׃ ֲהנֹו־ִלֽ ְלַכֽ ְלַקְּדׁ֖שֹו

ץ ַּתְׁשֵּב֖ ֶנת ּוְכֹת֥ יל ּוְמִע֔ ְוֵאפֹוד֙ ֶׁשן ֹח֤ ַיֲֽעׂ֗שּו

ן ֲהֹר֥ ְלַאֽ ֶדׁש ִבְגֵדי־ֹק֜ ְוָעׂ֨שּו ְוַאְבֵנ֑ט ִמְצֶנֶ֣פת

ִיְק֣חּו ְוֵהם֙ י׃ ֲהנֹו־ִלֽ ְלַכֽ ּוְלָבָנ֖יו י ָאִח֛

ַאְרָּגָמ֑ן ְוֶאת־ָהֽ ת־ַהְּתֵכֶ֖לת ְוֶאֽ ב ֶאת־ַהָּזָה֔

(ישראל פ ׁש׃ ְוֶאת־ַהֵּׁשֽ י ַהָּׁשִנ֖ ְוֶאת־ּתֹוַלַ֥עת

ְוָעׂ֖שּו פולין) למנהג (לוי אשכנז) למנהג

ּתֹוַלַ֧עת ן ְוַאְרָּגָמ֜ ֶלת ְּתֵכ֨ ב ָה֠ ָז֠ ד ֵאֹפ֑ ֶאת־ָהֽ

ת ְכֵתֹפ֣ י ְׁשֵּת֧ ב׃ ֹחֵׁשֽ ה ֲעֵׂש֥ ַמֽ ָמְׁשָז֖ר ׁש ְוֵׁש֥ ָׁשִנ֛י

ר׃ ְוֻחָּבֽ יו ְקצֹוָת֖ ֶאל־ְׁשֵנ֥י ְהֶיה־ּ֛לֹו ִיֽ ת ְבֹר֗ ֹחֽ

ִמֶּמּ֣נּו הּו ֲעֵׂש֖ ְּכַמֽ יו ָעָל֔ ֲאֶׁש֣ר ֙ ֲאֻפָּדת ְוֵחֶׁ֤שב

י ָׁשִנ֖ ְותֹוַלַ֥עת ְוַאְרָּגָמ֛ן ְּתֵכֶ֧לת ב ָזָה֗ ְהֶי֑ה ִיֽ

ַהם ַאְבֵני־ֹׁש֑ י ֶאת־ְׁשֵּת֖ ְוָלַ֣קְחָּת֔ ָמְׁשָזֽר׃ ׁש ְוֵׁש֥

ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ְּבֵנ֥י ְׁש֖מֹות ם ֲעֵליֶה֔ ּוִפַּתְחָּת֣

ם ִמְּׁשֹמָת֔ ִׁשָּׁשה֙ פולין) למנהג (ישראל

ַהִּׁשָּׁש֧ה ְוֶאת־ְׁש֞מֹות ֶאָח֑ת ָהֽ ָהֶאֶ֣בן ַע֖ל

ם׃ ְּכֽתֹוְלֹדָתֽ ַהֵּׁשִנ֖ית ֶבן ַעל־ָהֶא֥ ים ַהּֽנֹוָתִר֛

ְּתַפַּתח֙ ם ֹחָת֗ ִּפּתּוֵח֣י ֶבן֒ ֶא֒ ָחַרׁ֘ש ֲעֵׂש֣ה ַמֽ

ִיְׂשָרֵא֑ל ְּבֵנ֣י ת ַעל־ְׁשֹמ֖ ים ֲאָבִנ֔ ָהֽ ֶאת־ְׁשֵּת֣י
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ְוַׂשְמָּת֞ ם׃ ֹאָתֽ ה ֲעֶׂש֥ ַּתֽ ב ָזָה֖ ִמְׁשְּב֥צֹות ת ַסֹּב֛ ֻמֽ

ד ֵאֹפ֔ ָהֽ ת ִּכְתֹפ֣ ַע֚ל ים ֲאָבִנ֗ ָהֽ ֶאת־ְׁשֵּת֣י

ן ֲהֹר֨ ַאֽ ְוָנָׂשא֩ ִיְׂשָרֵא֑ל ִלְבֵנ֣י ן ִזָּכֹר֖ ַאְבֵנ֥י

יו ְכֵתָפ֖ י ַעל־ְׁשֵּת֥ ֛ ְיָי ִלְפֵנ֧י ם ֶאת־ְׁשמֹוָת֜

ן׃ ְלִזָּכֹרֽ

תשא כי
א ִתָּׂש֞ י ִּכ֣ ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥

ְת֜נּו ְוָנ֨ ֵדיֶהם֒ ִלְפֻקֽ ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֘ל אׁש ֹ֥ ֶאת־ר

ֹאָת֑ם ד ִּבְפֹק֣ ֖ ְיָי ַלֽ ַנְפׁ֛שֹו ֶפר ֹּכ֧ יׁש ִא֣

ֶז֣ה ם׃ ֹאָתֽ ד ִּבְפֹק֥ ֖ ֶגף ֶנ ָבֶה֛ם ְהֶי֥ה ְולֹא־ִיֽ

ית ֲחִצ֥ ַמֽ ים ַעל־ַהְּפֻקִד֔ ֹעֵבר֙ ָּכל־ָהֽ ִיְּת֗נּו

ֵּגָרה֙ ים ֶעְׂשִר֤ ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל ֶקל ַהֶּׁש֖

ְיָי׃ ַלֽ ה ְּתרּוָמ֖ ֶקל ַהֶּׁש֔ ית ֲחִצ֣ ַמֽ ֶקל ַהֶּׁש֔

ִמֶּב֛ן ים ַעל־ַהְּפֻקִד֔ ֹעֵבר֙ ָהֽ ל ֹּכ֗ (לוי)

ְיָי׃ ת ְּתרּוַמ֥ ן ִיֵּת֖ ָוָמְ֑עָלה ָׁשָנ֖ה ים ֶעְׂשִר֥

יט ַיְמִע֔ א ֹ֣ ל ֙ ְוַהַּדל ה א־ַיְרֶּב֗ ֹֽ ל ָעִׁש֣יר ֶהֽ

ְיָי֔ ֶאת־ְּתרּוַמ֣ת ָלֵתת֙ ַהָּׁשֶ֑קל ית ֲחִצ֖ ַּמֽ ִמֽ

ֶאת־ֶּכֶ֣סף ַקְחָּת֞ ְוָלֽ ם׃ ֵתיֶכֽ ַעל־ַנְפֹׁשֽ ר ְלַכֵּפ֖

ְוָנַֽתָּת֣ ל ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י ֵמֵאת֙ ים ַהִּכֻּפִר֗

ְוָהָיה֩ מֹוֵע֑ד ֶהל ֹא֣ ת ַעל־ֲעֹבַד֖ ֹא֔תֹו

ר ְלַכֵּפ֖ ְיָי֔ ִלְפֵנ֣י ְלִזָּכרֹון֙ ִיְׂשָרֵא֤ל י ִלְבֵנ֨

֖ ְיָי ר ַוְיַדֵּב֥ (ישראל) פ ם׃ ֵתיֶכֽ ַעל־ַנְפֹׁשֽ

ֶׁשת ְנֹח֛ ִּכּ֥יֹור יָת ְוָעִׂש֜ ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥

ֶהל ין־ֹא֤ ֵּבֽ ֹא֗תֹו ְוָנַֽתָּת֣ ְלָרְחָצ֑ה ֶׁשת ְנֹח֖ ְוַכּ֥נֹו

ִים׃ ָמֽ ָּמה ָׁש֖ ְוָנַֽתָּת֥ ַח ַהִּמְזֵּב֔ ּוֵב֣ין מֹוֵעד֙

ם ֶאת־ְיֵדיֶה֖ ִמֶּמּ֑נּו ּוָבָנ֖יו ן ֲהֹר֥ ַאֽ ֲח֛צּו ְוָרֽ

מֹוֵע֛ד ֶהל ֶאל־ֹא֧ ם ְּבֹבָא֞ ם׃ ְוֶאת־ַרְגֵליֶהֽ

ְבִגְׁשָּת֤ם ֣אֹו ָיֻמ֑תּו א ֹ֣ ְול ִים ִיְרֲחצּו־ַמ֖

ְיָי׃ ַלֽ ה ִאֶּׁש֖ יר ְלַהְקִט֥ ת ְלָׁשֵר֔ ֙ ַח ֶאל־ַהִּמְזֵּב֨

ָיֻמ֑תּו א ֹ֣ ְול ם ְוַרְגֵליֶה֖ ם ְיֵדיֶה֥ ֲח֛צּו ְוָרֽ

ּוְלַזְר֖עֹו ֥לֹו ָחק־עֹוָל֛ם ָלֶה֧ם ה ְיָת֨ ְוָהֽ

ם׃ ֹרָתֽ ְלֹדֽ

ויקהל
ִיְׂשָרֵא֖ל ְּבֵנ֥י ת ת־ָּכל־ֲעַד֛ ֶאֽ ה ֹמֶׁש֗ ַוַּיְקֵה֣ל

ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה ים ַהְּדָבִר֔ ֵאֶּ֚לה ֲאֵלֶה֑ם ֹ֣אֶמר ַוּי

ָעֶׂש֣ה ֵּתֽ ָיִמי֘ם ֵׁשֶׁ֣שת ם׃ ֹאָתֽ ֲעׂ֥שת ַלֽ ֖ ְיָי

ָלֶכ֥ם ה ִיְהֶי֨ י ַהְּׁשִביִע֗ ּוַבּ֣יֹום ְמָלאָכה֒

ה ֹעֶׂש֥ ָּכל־ָהֽ ֑ ְיָי ַלֽ ַׁשָּב֖תֹון ת ַׁשַּב֥ ֶדׁש ֹק֛

ׁש ֵא֔ ֲע֣רּו א־ְתַבֽ ֹֽ ל ת׃ יּוָמֽ ְמָלאָכ֖ה ֛בֹו

פ ת׃ ַהַּׁשָּבֽ ְּב֖יֹום ֵתיֶכ֑ם ֽמְׁשֹבֽ ל ְּבֹכ֖

ת ֶאל־ָּכל־ֲעַד֥ ה ֹמֶׁש֔ ֹ֣אֶמר ַוּי (לוי)

ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה ר ַהָּדָב֔ ֶז֣ה ר ֵלאֹמ֑ ל ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖

ְיָי֔ ַלֽ ְּתרּוָמה֙ ִאְּתֶכ֤ם ֵמֽ ְק֨חּו ר׃ ֵלאֹמֽ ְיָי֖

֑ ְיָי ְּתרּוַמ֣ת ת ֵא֖ ָה ְיִביֶא֕ ִלּ֔בֹו יב ְנִד֣ ֹּכ֚ל

ְוַאְרָּגָמ֛ן ּוְתֵכֶ֧לת ֶׁשת׃ ּוְנֹחֽ ָוֶכֶ֖סף ב ָזָה֥

ם ֵאיִל֧ ת ְוֹעֹר֨ ים׃ ְוִעִּזֽ ׁש ְוֵׁש֥ י ָׁשִנ֖ ְותֹוַלַ֥עת

ים׃ ִׁשִּטֽ י ֲעֵצ֥ ַוֽ ים ְּתָחִׁש֖ ת ְוֹעֹר֥ ים ְמָאָּדִמ֛

ה ַהִּמְׁשָח֔ ְלֶׁשֶ֣מן ּוְבָׂשִמים֙ ַלָּמ֑אֹור ֶמן ְוֶׁש֖

ְוַאְבֵנ֖י ַהם ְבֵני־ֹׁש֔ ְוַא֨ ים׃ ַהַּסִּמֽ ֶרת ְוִלְקֹט֖

ְוָכל־ֲחַכם־ֵל֖ב ֶׁשן׃ ְוַלֹחֽ ֵא֖פֹוד ָלֽ ים ִמֻּלִא֑

ִצָּו֖ה ר ָּכל־ֲאֶׁש֥ ֵא֛ת ְוַיֲֽעׂ֔שּו אּו ָיֹב֣ ָּבֶכ֑ם

ֳה֖לֹו ת־ָאֽ ֶאֽ ן ת־ַהִּמְׁשָּכ֔ ֶא֨ (ישראל) ְיָי׃

יו ְוֶאת־ְקָרָׁש֔ ֙ ֶאת־ְקָרָסיו ְוֶאת־ִמְכֵס֑הּו

יו ֶאת־ַעֻּמָד֖ יו] ְּבִריָח֕ [ק’ ו ֶאת־ְּבִריָח֕

יו ְוֶאת־ַּבָּד֖ ן ָאֹר֥ ֶאת־ָהֽ ְוֶאת־ֲאָדָנֽיו׃

׃ ַהָּמָסֽ ֶכת ָּפֹר֥ ת ְוֵא֖ ֶרת ֶאת־ַהַּכֹּפ֑

ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָל֑יו יו ְוֶאת־ַּבָּד֖ ן ֶאת־ַהֻּׁשְלָח֥

ַהָּמ֛אֹור ת ְוֶאת־ְמֹנַר֧ ים׃ ַהָּפִנֽ ֶלֶ֥חם ת ְוֵא֖

ֶמן ֶׁש֥ ת ְוֵא֖ ְוֶאת־ֵנֹֽרֶת֑יָה ְוֶאת־ֵּכֶל֖יָה

יו ְוֶאת־ַּבָּד֔ ֶרת֙ ַהְּקֹט֨ ְוֶאת־ִמְזַּב֤ח ַהָּמֽאֹור׃

ים ַהַּסִּמ֑ ֶרת ְקֹט֣ ת ְוֵא֖ ה ַהִּמְׁשָח֔ ֶׁשֶ֣מן ְוֵאת֙

ן׃ ַהִּמְׁשָּכֽ ַתח ְלֶפ֥ ַתח ַהֶּפ֖ ְוֶאת־ָמַס֥

ֶׁשת֙ ַהְּנֹח֨ ְוֶאת־ִמְכַּב֤ר ה ֹעָל֗ ָהֽ ִמְזַּב֣ח ֵא֣ת

ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָל֑יו יו ֶאת־ַּבָּד֖ ֲאֶׁשר־֔לֹו

ר ָחֵצ֔ ֶהֽ ַקְלֵע֣י ֵא֚ת ְוֶאת־ַּכּֽנֹו׃ ֶאת־ַהִּכֹּי֖ר
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ַער ַׁש֥ ָמַס֖ ת ְוֵא֕ ְוֶאת־ֲאָדֶנ֑יָה יו ֶאת־ַעֻּמָד֖

ת ְוֶאת־ִיְתֹד֥ ַהִּמְׁשָּכ֛ן ת ֶאת־ִיְתֹד֧ ר׃ ָחֵצֽ ֶהֽ

ד ַהְּׂשָר֖ י ֶאת־ִּבְגֵד֥ ם׃ יְתֵריֶהֽ ְוֶאת־ֵמֽ ר ָחֵצ֖ ֶהֽ

ן ֲהֹר֣ ְלַאֽ ֶדׁש֙ ַהֹּק֨ י ֶאת־ִּבְגֵד֤ ֶדׁש ַּבֹּק֑ ְלָׁשֵר֣ת

ַוֵּיְֽצ֛אּו ן׃ ְלַכֵהֽ ָבָנ֖יו י ְוֶאת־ִּבְגֵד֥ ן ַהֹּכֵה֔

ה׃ ֹמֶׁשֽ ִמִּלְפֵנ֥י ל ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ ת ָּכל־ֲעַד֥

פקודי
ת ֵעֻד֔ ָהֽ ִמְׁשַּכ֣ן ַהִּמְׁשָּכן֙ י ְפקּוֵד֤ ֵאֶּ֣לה

ֲעֹבַדת֙ ֹמֶׁש֑ה י ַעל־ִּפ֣ ד ֻּפַּק֖ ר ֲאֶׁש֥

ן׃ ַהֹּכֵהֽ ן ֲהֹר֖ ן־ַאֽ ֶּבֽ ר יָתָמ֔ ִאֽ ְּבַיד֙ ם ְלִוִּי֔ ַהֽ

ְלַמֵּט֣ה ֶבן־֖חּור י ֶּבן־אּוִר֥ ּוְבַצְלֵא֛ל

ְיָי֖ ָּכל־ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה ֵא֛ת ה ָעָׂש֕ ְיהּוָד֑ה

יָסָמ֛ ֶּבן־ֲאִחֽ ב ֳהִליָא֞ ָאֽ ְוִאּ֗תֹו ה׃ ֶאת־ֹמֶׁשֽ

ֶלת֙ ַּבְּתֵכ֨ ם ְוֹרֵק֗ ְוֹחֵׁש֑ב ָחָרׁ֣ש ן ְלַמֵּטה־ָד֖

ס ׁש׃ ּוַבֵּׁשֽ ַהָּׁשִנ֖י ּוְבתֹוַלַ֥עת ן ּוָבַ֣אְרָּגָמ֔

ל ְּבֹכ֖ ה ַלְּמָלאָכ֔ ָעׂשּוי֙ ֶהֽ ב ָּכל־ַהָּזָה֗ (לוי)

ֵּתַׁ֤שע ה ַהְּתנּוָפ֗ ְזַה֣ב י ַוְיִה֣ ֶדׁש ַהֹּק֑ ְמֶל֣אֶכת

ים ִׁש֛ ּוְׁש ֵמ֧אֹות ע ּוְׁשַב֨ ר ִּכָּכ֔ ְוֶעְׂשִרים֙

ה ֵעָד֖ ָהֽ י ְּפקּוֵד֥ ְוֶכֶ֛סף ֶדׁש׃ ַהֹּקֽ ֶקל ְּבֶׁש֥ ֶקל ֶׁש֖

ַוֲֽחִמָּׁש֧ה ֵמ֜אֹות ע ּוְׁשַב֨ ֶלף֩ ְוֶא֩ ִּכָּכ֑ר ְמַא֣ת

ֶּבַ֚קע ֶדׁש׃ ַהֹּקֽ ֶקל ְּבֶׁש֥ ֶקל ֶׁש֖ ְוִׁשְבִע֛ים

ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל ֶקל ַהֶּׁש֖ ית ֲחִצ֥ ַמֽ ֶלת ַלֻּגְלּגֹ֔

ים ֶעְׂשִר֤ ן ִמֶּב֨ ים ַעל־ַהְּפֻקִד֗ ר ֹעֵב֜ ָהֽ ל ְלֹכ֨

ֶׁשת ֣ ּוְׁש ֶלף֙ ֶא֨ ְלֵׁשׁש־ֵמ֥אֹות ְעָלה ָוַמ֔ ָׁשָנה֙

ְמַאת֙ י ַוְיִה֗ ים׃ ֲחִמִּׁשֽ ַוֽ ֵמ֖אֹות ׁש ַוֲֽחֵמ֥ ים ֲאָלִפ֔

ת ְוֵא֖ ֶדׁש ַהֹּק֔ ַאְדֵנ֣י ֵא֚ת ֶקת ָלֶצ֗ ֶסף ַהֶּכ֔ ִּכַּכ֣ר

ַהִּכָּכ֖ר ת ִלְמַא֥ ֲאָדִנ֛ים ְמַא֧ת ֶכת ַהָּפֹר֑ ַאְדֵנ֣י

ֶלף ְוֶאת־ָהֶא֜ (ישראל) ֶדן׃ ָלָאֽ ִּכָּכ֥ר

ה ָעָׂש֥ ים ְוִׁשְבִע֔ ַוֲֽחִמָּׁש֣ה ַהֵּמאֹות֙ ּוְׁשַב֤ע

ק ְוִחַּׁש֥ ם אֵׁשיֶה֖ ָרֽ ה ְוִצָּפ֥ ים ַעּמּוִד֑ ָלֽ ָוִו֖ים

ִּכָּכ֑ר ִׁשְבִע֣ים ה ַהְּתנּוָפ֖ ֶׁשת ּוְנֹח֥ ם׃ ֹאָתֽ

ּה ָּב֗ ַוַּיַ֣עׂש ֶקל׃ ָׁשֽ ְוַאְרַּבע־ֵמ֖אֹות ִים ְוַאְלַּפ֥

ִמְזַּב֣ח ְוֵאת֙ ד מֹוֵע֔ ֶהל ֹא֣ ֶּפַ֚תח ֶאת־ַאְדֵני֙

ֲאֶׁשר־֑לֹו ֶׁשת ַהְּנֹח֖ ר ְוֶאת־ִמְכַּב֥ ֶׁשת ַהְּנֹח֔

ָחֵצר֙ ֶהֽ ְוֶאת־ַאְדֵנ֤י ַח׃ ַהִּמְזֵּבֽ י ָּכל־ְּכֵל֥ ת ְוֵא֖

ת ְוֵא֨ ָחֵצ֑ר ֶהֽ ַׁשַ֣ער ְוֶאת־ַאְדֵנ֖י יב ָסִב֔

ת ְוֶאת־ָּכל־ִיְתֹד֥ ַהִּמְׁשָּכ֛ן ת ָּכל־ִיְתֹד֧

ַאְרָּגָמן֙ ְוָהֽ ּוִמן־ַהְּתֵכֶ֤לת יב׃ ָסִבֽ ר ָחֵצ֖ ֶהֽ

ְלָׁשֵר֣ת ד י־ְׂשָר֖ ִבְגֵדֽ ָעׂ֥שּו י ַהָּׁשִנ֔ ְותֹוַלַ֣עת

ֲאֶׁש֣ר ֶדׁש֙ ַהֹּק֨ י ֶאת־ִּבְגֵד֤  ַּיֲֽעׂ֞שּו ַוֽ ֶדׁש ַּבֹּק֑

ה׃ ֶאת־ֹמֶׁשֽ ְיָי֖ ִצָּו֥ה ֲאֶׁש֛ר ַּכֽ ן ֲהֹר֔ ְלַאֽ

ויקרא
ֶהל ֵמֹא֥ יו ֵאָל֔ ֙ ְיָי ַוְיַדֵּב֤ר ֶאל־ֹמֶׁש֑ה א ַוִּיְקָר֖

֙ ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵנ֤י ר ַּדֵּב֞ ר׃ ֵלאֹמֽ מֹוֵע֖ד

ִמֶּכ֛ם יב י־ַיְקִר֥ ִּכֽ ם ָאָד֗ ם ֲאֵלֶה֔ ַמְרָּת֣ ְוָאֽ

ִמן־ַהָּבָקר֙ ה ִמן־ַהְּבֵהָמ֗ ֑ ְיָי ַלֽ ן ָקְרָּב֖

ם׃ ֶאת־ָקְרַּבְנֶכֽ יבּו ַּתְקִר֖ אן ֹ֔ ּוִמן־ַהּצ

ים ָּתִמ֖ ָזָכ֥ר ר ִמן־ַהָּבָק֔ ֙ ָקְרָּבנ ִאם־ֹעָל֤ה

יב ַיְקִר֣ מֹוֵעד֙ ֶהל ֹא֤ ַתח ֶאל־ֶּפ֜ ַיְקִריֶבּ֑נּו

למנהג (לוי ְיָי׃ ִלְפֵנ֥י ִלְרֹצ֖נֹו ֹא֔תֹו

ֹעָל֑ה ָהֽ אׁש ֹ֣ ר ַע֖ל ָי֔דֹו ְוָסַמ֣ אשכנז)

למנהג (לוי יו׃ ָעָלֽ ר ְלַכֵּפ֥ ֖לֹו ה ְוִנְרָצ֥

֑ ְיָי ִלְפֵנ֣י ר ַהָּבָק֖ ן ֶאת־ֶּב֥ ְוָׁשַח֛ט פולין)

ם ֶאת־ַהָּד֔ ֲהִנים֙ ַהֹּכֽ ן ֲהֹר֤ ַאֽ י ְּבֵנ֨ יבּו ִהְקִר֠ ְו֠

יב ָסִב֔ ֙ ַח ַעל־ַהִּמְזֵּב֨ ם ֶאת־ַהָּד֤ ְוָזֽ ְר֨קּו

יט ְוִהְפִׁש֖ ד׃ מֹוֵעֽ ֶהל ֹא֥ ַתח ֲאֶׁשר־ֶּפ֖

ָנְֽת֠נּו ְו֠ יָה׃ ִלְנָתֶחֽ ּה ֹאָת֖ ח ְוִנַּת֥ ֹעָל֑ה ֶאת־ָהֽ

ַעל־ַהִּמְזֵּבַ֑ח ׁש ֵא֖ ַהֹּכֵה֛ן ן ֲהֹר֧ ַאֽ י ְּבֵנ֨

ְּבֵנ֤י ְר֗כּו ְוָעֽ ׁש׃ ַעל־ָהֵאֽ ים ֵעִצ֖ ְר֥כּו ְוָעֽ

אׁש ֹ֖ ֶאת־ָהר ים ַהְּנָתִח֔ ֵא֚ת ים ֲהִנ֔ ַהֹּכ֣ ֲהֹרן֙ ַאֽ

ׁש ַעל־ָהֵא֔ ֲאֶׁש֣ר ֵעִצים֙ ַעל־ָהֽ ְוֶאת־ַהָּפֶ֑דר

ִיְרַח֣ץ ּוְכָרָע֖יו ְוִקְרּ֥בֹו ַח׃ ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ ר ֲאֶׁש֖

ָחה ַהִּמְזֵּב֔ ֙ ֶאת־ַהֹּכל ַהֹּכֵה֤ן יר ְוִהְקִט֨ ַּבָּמִ֑ים

(ישראל) ס ְיָי׃ ַלֽ יַח־ִני֖חֹוַח ֵרֽ ה ִאֵּׁש֥ ֹעָל֛ה

֥אֹו ים ִמן־ַהְּכָׂשִב֛ ָקְרָּב֧נֹו אן ֹ֨ ְוִאם־ִמן־ַהּצ

ּנּו׃ ַיְקִריֶבֽ ים ָּתִמ֖ ָזָכ֥ר ְלֹעָל֑ה ִעִּז֖ים ִמן־ָהֽ
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ִלְפֵנ֣י ָנה ָצֹפ֖ ַהִּמְזֵּבַ֛ח ֧ ֶר ֶי ַע֣ל ֹא֜תֹו ט ְוָׁשַח֨

ֶאת־ָּד֛מֹו ֲהִנ֧ים ַהֹּכֽ ן ֲהֹר֨ ַאֽ ֩ ְּבֵני ְוָזֽ ְר֡קּו ֑ ְיָי

יו ִלְנָתָח֔ ֙ ֹאת ְוִנַּת֤ח יב׃ ָסִבֽ ַח ַעל־ַהִּמְזֵּב֖

ַהֹּכֵהן֙ ְוָעַר֤ ְוֶאת־ִּפְד֑רֹו ְוֶאת־רֹאׁ֖שֹו

ר ֲאֶׁש֖ ׁש ַעל־ָהֵא֔ ֲאֶׁש֣ר ֵעִצים֙ ַעל־ָהֽ ם ֹאָת֔

ִיְרַח֣ץ ְוַהְּכָרַעִ֖ים ֶרב ְוַהֶּק֥ ַח׃ ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ

יר ְוִהְקִט֣ ֙ ֶאת־ַהֹּכל ַהֹּכֵה֤ן יב ְוִהְקִר֨ ַּבָּמִ֑ים

ְיָי׃ ַלֽ ַח ִניֹח֖ יַח ֵר֥ ִאֵּׁש֛ה ֗הּוא ֹעָל֣ה ָחה ַהִּמְזֵּב֔

צו
֙ ֲהֹרן ת־ַאֽ ֶאֽ ַצ֤ו ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥

ֹעָל֑ה ָהֽ ת ּתֹוַר֖ ֹ֥את ז ר ֵלאֹמ֔ ְוֶאת־ָּבָנ֣יו

ַעל־ַהִּמְזֵּבַ֤ח ה ֽמֹוְקָד֨ ֩ ַעל ה ֹעָל֡ ָהֽ וא ִה֣

ַח ַהִּמְזֵּב֖ ׁש ְוֵא֥ ֶקר ַעד־ַהֹּב֔ ְיָלה֙ ָּכל־ַהַּל֨

ד ַב֗ ִמּ֣דֹו ן ַהֹּכֵה֜ ׁש ְוָלַב֨ ּֽבֹו׃ ּ֥תּוַקד

ים ְוֵהִר֣ ֒ ַעל־ְּבָׂשר ִיְלַּבׁ֣ש ְכְנֵסי־ַב֘ד ּוִמֽ

ֹעָל֖ה ֶאת־ָהֽ ָהֵאׁ֛ש ּתֹאַכ֥ל ר ֲאֶׁש֨ ֶׁשן ֶאת־ַהֶּד֗

(לוי) ַח׃ ַהִּמְזֵּבֽ ֶצל ֵא֖ ְוָׂש֕מֹו ַעל־ַהִּמְזֵּבַ֑ח

ים ֲאֵחִר֑ ים ְּבָגִד֣ ׁש ְוָלַב֖ יו ֶאת־ְּבָגָד֔ ּוָפַׁשט֙

ה ֲחֶנ֔ ַּמֽ ַלֽ ֶאל־ִמ֣חּוץ ֶׁשן֙ ֶאת־ַהֶּד֨ יא ְוהֹוִצ֤

ַעל־ַהִּמְזֵּבַ֤ח ׁש ְוָהֵא֨ ָטֽהֹור׃ ֶאל־ָמ֖קֹום

ַהֹּכֵה֛ן ָעֶל֧יָה ר ּוִבֵע֨ ה ִתְכֶּב֔ א ֹ֣ ל ֙ ּֽתּוַקד־ּב

ה ֹעָל֔ ָהֽ ֙ יָה ָעֶל֨ ְוָעַר֤ ֶקר ַּבֹּב֑ ֶקר ַּבֹּב֣ ים ֵעִצ֖

ׁש ֵא֗ ים׃ ַהְּׁשָלִמֽ י ֶחְלֵב֥ ָעֶל֖יָה יר ְוִהְקִט֥

ה׃ ִתְכֶּבֽ א ֹ֥ ל ַח ַעל־ַהִּמְזֵּב֖ ד ּתּוַק֥ יד ָּתִמ֛

ַהִּמְנָח֑ה ת ּתֹוַר֖ ֹ֥את ְוז (ישראל) ס

ֶאל־ְּפֵנ֖י ְיָי֔ ִלְפֵנ֣י ֲהֹרן֙ ְּבֵני־ַאֽ ֹאָתּ֤ה ב ַהְקֵר֨

ֶלת ִמֹּס֤ ְּבֻקְמ֗צֹו ּנּו ִמֶּמ֜ ים ְוֵהִר֨ ַח׃ ַהִּמְזֵּבֽ

ר ֲאֶׁש֖ ה ָּכל־ַהְּלֹבָנ֔ ְוֵאת֙ ּה ּוִמַּׁשְמָנ֔ ַהִּמְנָחה֙

ַח ִניֹח֛ יַח ֵר֧ ַח ַהִּמְזֵּב֗ יר ְוִהְקִט֣ ַעל־ַהִּמְנָח֑ה

אְכ֖לּו ֹֽ י ָּנה ִמֶּמ֔ ְוַהּנֹוֶתֶ֣רת ְיָי׃ ַלֽ ּה ָרָת֖ ַאְזָּכֽ

ְּבָמ֣קֹום ֙ ָאֵכל ֵּתֽ ַמּ֤צֹות ּוָבָנ֑יו ן ֲהֹר֣ ַאֽ

א ֹ֤ ל אְכֽלּוָה׃ ֹֽ י ֶהל־מֹוֵע֖ד ֹאֽ ר ֲחַצ֥ ַּבֽ ׁש ָקֹד֔

ִאָּׁש֑י ֵמֽ ּה ֹאָת֖ ִּתי ָנַת֥ ם ֶחְלָק֛ ץ ָחֵמ֔ ָאֶפה֙ ֵתֽ

ם׃ ָאָׁשֽ ְוָכֽ ַחָּט֖את ַּכֽ וא ִה֔ ָדִׁשים֙ ָקֽ ֶדׁש ֹק֤

ָחק־עֹוָלם֙ ָּנה אֲכֶל֔ ֹֽ י ֙ ֲהֹרן ַאֽ ִּבְבֵנ֤י ר ָּכל־ָזָכ֞

ם ָּבֶה֖ ֲאֶׁשר־ִיַּג֥ע ל ֹּכ֛ ֑ ְיָי י ִאֵּׁש֖ ֵמֽ ם ֵתיֶכ֔ ְלֹדֹר֣

ׁש׃ ִיְקָּדֽ

שמיני
ן ֲהֹר֖ ְלַאֽ ה ֹמֶׁש֔ ָקָר֣א י ַהְּׁשִמיִנ֔ ַּבּ֣יֹום  ְיִהי֙ ַוֽ

ן ֲהֹר֗ ל־ַאֽ ֶאֽ ֹ֣אֶמר ַוּי ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ּוְלִזְקֵנ֖י ּוְלָבָנ֑יו

ִיל ְוַא֥ ְלַחָּט֛את ר ֶּבן־ָּבָק֧ ֵעֶ֣גל ֠ ַקח־ְל֠

ְוֶאל־ְּבֵנ֥י ְיָי׃ ִלְפֵנ֥י ב ְוַהְקֵר֖ ם ְּתִמיִמ֑ ְלֹעָל֖ה

ְׂשִעיר־ִעִּזים֙ ְק֤חּו ר ֵלאֹמ֑ ְּתַדֵּב֣ר ל ִיְׂשָרֵא֖

ם ְּתִמיִמ֖ ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ָוֶכֶ֧בׂש ֶגל ְוֵע֨ את ְלַחָּט֔

ִלְפֵנ֣י ֙ ַח ִלְזֹּב֨ ים ִלְׁשָלִמ֗ ִיל ָוַא֜ ְוׁ֨שֹור ה׃ ְלֹעָלֽ

֖ ְיָי ַהּ֔יֹום י ִּכ֣ ַבָּׁשֶ֑מן ְּבלּוָל֣ה ה ּוִמְנָח֖ ְיָי֔

ה ֹמֶׁש֔ ִצָּו֣ה ֲאֶׁש֣ר ֵא֚ת ַוִּיְק֗חּו ם׃ ֲאֵליֶכֽ ה ִנְרָא֥

ה ָּכל־ָהֵ֣עָד֔  ִּיְקְרבּו֙ ַוֽ מֹוֵע֑ד ֶהל ֹא֣ ֶאל־ְּפֵנ֖י

ַהָּדָב֛ר ֶז֧ה ה ֹמֶׁש֔ ֹ֣אֶמר ַוּי ְיָי׃ ִלְפֵנ֥י ַוַּיַֽעְמ֖דּו

ְּכ֥בֹוד ֲאֵליֶכ֖ם א ְוֵיָר֥ ֲעׂ֑שּו ַּתֽ ֖ ְיָי ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה

ן ֲהֹר֗ ל־ַאֽ ֶאֽ ה ֹמֶׁש֜ אֶמר ֹ֨ ַוּי (לוי) ְיָי׃

֙ אְת ֶאת־ַחָּטֽ ה ֲעֵׂש֞ ַוֽ ֙ ַח ֶאל־ַהִּמְזֵּב֨ ב ְקַר֤

ָהָע֑ם ּוְבַע֣ד ֖ ַעְד ַּבֽ ר ְוַכֵּפ֥ ָלֶת֔ ְוֶאת־ֹע֣

ם ֲעָד֔ ַּבֽ ְוַכֵּפ֣ר ָהָעם֙ ֶאת־ָקְרַּב֤ן ה ֲעֵׂש֞ ַוֽ

ֶאל־ַהִּמְזֵּבַ֑ח ן ֲהֹר֖ ַאֽ ב ַוִּיְקַר֥ ְיָי׃ ִצָּו֥ה ר ֲאֶׁש֖ ַּכֽ

ֲאֶׁשר־ֽלֹו׃ ַחָּט֖את ַהֽ ֶאת־ֵעֶ֥גל ַוִּיְׁשַח֛ט

ל ַוִּיְטֹּב֤ ֵאָליו֒ ֶאת־ַהָּד֘ם ן ֲהֹר֣ ַאֽ י ְּבֵנ֨ בּו ַּיְקִר֠ ַו֠

ַהִּמְזֵּבַ֑ח ַעל־ַקְר֣נֹות ן ַוִּיֵּת֖ ם ַּבָּד֔ ֙ ֶאְצָּבע

ַח׃ ַהִּמְזֵּבֽ ֶאל־ְי֖סֹוד ק ָיַצ֔ ְוֶאת־ַהָּד֣ם

ְוֶאת־ַהֹּיֶתֶ֤רת ת ְוֶאת־ַהְּכָליֹ֜ ֶלב ְוֶאת־ַהֵח֨

ַהִּמְזֵּבָ֑חה יר ִהְקִט֖ את ִמן־ַהַ֣חָּט֔ ִמן־ַהָּכֵבד֙

(ישראל) ה׃ ֶאת־ֹמֶׁשֽ ְיָי֖ ִצָּו֥ה ֲאֶׁש֛ר ַּכֽ

ׁש ָּבֵא֔ ָׂשַר֣ף ְוֶאת־ָה֑עֹור ר ְוֶאת־ַהָּבָׂש֖

ֹעָל֑ה ֶאת־ָהֽ ט ַוִּיְׁשַח֖ ֲחֶנֽה׃ ַּמֽ ַלֽ ִמ֖חּוץ

ם ֶאת־ַהָּד֔ ֵאָליו֙ ן ֲהֹר֤ ַאֽ י ְּבֵנ֨ אּו ַּיְמִצ֠ ַו֠

ה ֹעָל֗ ְוֶאת־ָהֽ יב׃ ָסִבֽ ַח ַעל־ַהִּמְזֵּב֖ הּו ַוִּיְזְרֵק֥
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אׁש ֹ֑ ְוֶאת־ָהר יָה ִלְנָתֶח֖ ֵאָל֛יו יאּו ִהְמִצ֧

ֶרב ֶאת־ַהֶּק֖ ץ ַוִּיְרַח֥ ַח׃ ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ ַוַּיְקֵט֖ר

ֹעָל֖ה ַעל־ָהֽ ַוַּיְקֵט֥ר ְוֶאת־ַהְּכָרָעִ֑ים

ח ַוִּיַּק֞ ָהָע֑ם ָקְרַּב֣ן ת ֵא֖ ב ַוַּיְקֵר֕ ָחה׃ ַהִּמְזֵּבֽ

ַוִּיְׁשָחֵט֥הּו ם ָלָע֔ ֲאֶׁש֣ר ַחָּטאת֙ ַהֽ ֶאת־ְׂשִע֤יר

ֹעָל֑ה ֶאת־ָהֽ ב ַוַּיְקֵר֖ ִראֽׁשֹון׃ ָּכֽ הּו  ְיַחְּטֵא֖ ַוֽ

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ָה  ַּיֲֽעֶׂש֖ ַוֽ

תזריע
ר ַּדֵּב֞ ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥

יַע ַתְזִר֔ י ִּכ֣ ִאָּׁשה֙ ר ֵלאֹמ֔ ֙ ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵנ֤י

ִּכיֵמ֛י ים ָיִמ֔ ִׁשְבַע֣ת ְמָאה֙ ְוָטֽ ָזָכ֑ר ה ְוָיְֽלָד֖

ַהְּׁשִמיִנ֑י ּוַבּ֖יֹום א׃ ִּתְטָמֽ ּה ָת֖ ְּד ת ִנַּד֥

יֹום֙ ים ִׁש֥ ּוְׁש ָעְרָלֽתֹו׃ ר ְּבַׂש֥ ִיּ֖מֹול

ֳהָר֑ה ָטֽ ִּבְדֵמ֣י ב ֵּתֵׁש֖ ים ָיִמ֔ ֶׁשת ֣ ּוְׁש

א ֹ֣ ל ְוֶאל־ַהִּמְקָּדׁש֙ ע א־ִתָּג֗ ֹֽ ל ֶדׁש ְּבָכל־ֹק֣

(לוי) ּה׃ ֳהָרֽ ָטֽ י ְיֵמ֥ את ֹ֖ ַעד־ְמל א ֹ֔ ָתב

ְּכִנָּדָתּ֑ה ְׁשֻבַעִ֖ים ה ְמָא֥ ְוָטֽ ד ֵתֵל֔ ְוִאם־ְנֵקָב֣ה

י ַעל־ְּדֵמ֥ ב ֵּתֵׁש֖ ים ָיִמ֔ ְוֵׁשֶׁ֣שת יֹום֙ ים ְוִׁשִּׁש֥

֣אֹו ְלֵבן֘ ּה ֳהָר֗ ָטֽ ְיֵמ֣י את ֹ֣ ּוִבְמל ה׃ ֳהָרֽ ָטֽ

ה ְלֹעָל֔ ֙ ֶּבן־ְׁשָנת ֶּכֶ֤בׂש יא ָּתִב֞ ְלַבת֒

ַתח ֶאל־ֶּפ֥ ְלַחָּט֑את ר אֹו־ֹת֖ ּוֶבן־יֹוָנ֥ה

ִלְפֵנ֤י ְוִהְקִרי֞בֹו ן׃ ֶאל־ַהֹּכֵהֽ ֶהל־מֹוֵע֖ד ֹאֽ

ָּדֶמ֑יָה ר ִמְּמֹק֣ ה ֲהָר֖ ְוָטֽ יָה ָעֶל֔ ְוִכֶּפ֣ר ֙ ְיָי

ה׃ ַלְּנֵקָבֽ ֥אֹו ַלָּזָכ֖ר ֶדת ַהֹּיֶל֔ ּתֹוַרת֙ ֹ֤את ז

ְקָח֣ה ְוָלֽ ֶׂשה֒ ֵּד֣י ָיָדּ֘ה ִתְמָצ֣א א ֹ֨ ְוִאם־ל

ד ֶאָח֥ ה יֹוָנ֔ ְּבֵנ֣י ֙ ְׁשֵני ֤אֹו ים י־ֹתִר֗ ְׁשֵּתֽ

ָעֶל֛יָה ר ְוִכֶּפ֥ ְלַחָּט֑את ְוֶאָח֣ד ְלֹעָל֖ה

ַוְיַדֵּב֣ר (ישראל) פ ָרה׃ ְוָטֵהֽ ן ַהֹּכֵה֖

ם ָאָד֗ ר׃ ֵלאֹמֽ ן ֲהֹר֖ ל־ַאֽ ְוֶאֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֔

ַחת֙ ֽאֹו־ַסַּפ֨ ְׂשֵא֤ת ֙ ְבעֹור־ְּבָׂשר ְהֶי֤ה ִּכי־ִיֽ

֣ ַגע ְלֶנ ְבעֹור־ְּבָׂש֖רֹו ְוָהָי֥ה ֶרת ַבֶה֔ ֣אֹו

֛אֹו ן ַהֹּכֵה֔ ן ֲהֹר֣ ֶאל־ַאֽ ְוהּוָבא֙ ָצָרַ֑עת

ַהֹּכֵה֣ן ְוָרָא֣ה ים׃ ֲהִנֽ ַהֹּכֽ ִמָּבָנ֖יו ד ֶאל־ַאַח֥

ַגע ַּבֶּנ֜ ר ְוֵׂשָע֨ ר ָּבָׂש֠ ְּבעֹור־ַה֠ ֣ ַגע ֶאת־ַהֶּנ

ֵמ֣עֹור ָעֹמק֙ ַגע֙ ַהֶּנ֨ ּוַמְרֵא֤ה ן ָלָב֗ ָהַפ֣

ן ַהֹּכֵה֖ הּו ְוָרָא֥ ֑הּוא ַעת ָצַר֖ ֥ ַגע ֶנ ְּבָׂש֔רֹו

וא ִה֜ ה ְלָבָנ֨ ֶרת֩ ְוִאם־ַּבֶה֩ ֹאֽתֹו׃ א ְוִטֵּמ֥

ִמן־ָה֔עֹור ֵאין־ַמְרֶאָ֣ה ְוָעֹמק֙ ְּבָׂש֗רֹו ְּב֣עֹור

ַהֹּכֵה֛ן ְוִהְסִּג֧יר ָלָב֑ן א־ָהַפ֣ ֹֽ ל ה ּוְׂשָעָר֖

ַהֹּכֵהן֘ ְוָרָא֣הּו ים׃ ָיִמֽ ִׁשְבַע֥ת ֖ ַגע ֶאת־ַהֶּנ

יו ְּבֵעיָנ֔ ָעַמ֣ד ַגע֙ ַהֶּנ֨ ְוִהֵּנ֤ה ַהְּׁשִביִעי֒ ַּבּ֣יֹום

ַהֹּכֵה֛ן ְוִהְסִּגי֧רֹו ָּב֑עֹור ֖ ַגע ַהֶּנ ה א־ָפָׂש֥ ֹֽ ל

ית׃ ֵׁשִנֽ ים ָיִמ֖ ִׁשְבַע֥ת

מצרע
ְהֶיה֙ ִּתֽ ֹ֤את ז ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥

א ְוהּוָב֖ ֳהָר֑תֹו ָטֽ ְּב֖יֹום ע ַהְּמֹצָר֔ ּתֹוַר֣ת

ֶאל־ִמ֖חּוץ ן ַהֹּכֵה֔ ְוָיָצא֙ ן׃ ֶאל־ַהֹּכֵהֽ

א ִנְרָּפ֥ ְוִהֵּנ֛ה ן ַהֹּכֵה֔ ְוָרָאה֙ ֲחֶנ֑ה ַּמֽ ַלֽ

ן ַהֹּכֵה֔ ְוִצָּוה֙ ִמן־ַהָּצֽרּוַע׃ ַעת ֶנֽ ַגע־ַהָּצַר֖

ַחּ֖יֹות ים י־ִצֳּפִר֥ ְׁשֵּתֽ ַלִּמַּטֵה֛ר ח ְוָלַק֧

ב׃ ְוֵאֹזֽ תֹוַלַ֖עת ּוְׁשִנ֥י ֶרז ֶא֔ ְוֵע֣ץ ְטֹה֑רֹות

ֶאָח֑ת ָהֽ ֶאת־ַהִּצּ֣פֹור ט ְוָׁשַח֖ ן ַהֹּכֵה֔ ְוִצָּוה֙

(לוי) ים׃ ַחִּיֽ ִים ַעל־ַמ֥ ֶרׂש ֶאל־ְּכִלי־ֶח֖

ְוֶאת־ֵע֥ץ ּה ֹאָת֔ ח ִיַּק֣ ַחָּיה֙ ַהֽ ר ֶאת־ַהִּצֹּפ֤

ֵאֹז֑ב ְוֶאת־ָהֽ ַהּתֹוַלַ֖עת ְוֶאת־ְׁשִנ֥י ָהֶאֶ֛רז

ְּבַדם֙ ה ַחָּי֗ ַהֽ ר ַהִּצֹּפ֣ ְוֵא֣ת ם אֹוָת֜ ל ְוָטַב֨

ה ְוִהָּז֗ ים׃ ַחִּיֽ ַהֽ ִים ַהַּמ֥ ַע֖ל ה ַהְּׁשֻחָט֔ ר ַהִּצֹּפ֣

ים ְּפָעִמ֑ ֶׁשַ֣בע ַעת ִמן־ַהָּצַר֖ ַהִּמַּטֵה֛ר ַע֧ל

ַעל־ְּפֵנ֥י ַחָּי֖ה ַהֽ ר ֶאת־ַהִּצֹּפ֥ ְוִׁשַּל֛ח ֲה֔רֹו ְוִט֣

ְוִגַּל֣ח יו ֶאת־ְּבָגָד֜ ר ַהִּמַּטֵה֨ ְוִכֶּבס֩ ה׃ ַהָּׂשֶדֽ

ר ְוַאַח֖ ר ְוָטֵה֔ ִים֙ ַּבַּמ֨ ְוָרַח֤ץ ֶאת־ָּכל־ְׂשָע֗רֹו

ֳה֖לֹו ְלָאֽ ִמ֥חּוץ ְוָיַׁש֛ב ֲחֶנ֑ה ַּמֽ ֶאל־ַהֽ ָי֣בֹוא

י ַהְּׁשִביִע֜ ַבּ֨יֹום ְוָהָיה֩ ים׃ ָיִמֽ ִׁשְבַע֥ת

֙ ְוֶאת־ְזָקנ ֶאת־רֹאׁ֤שֹו ֶאת־ָּכל־ְׂשָע֗רֹו ְיַגַּל֣ח

ְיַגֵּלַ֑ח ְוֶאת־ָּכל־ְׂשָע֖רֹו יו ֵעיָנ֔ ת ַּגֹּב֣ ְוֵאת֙

ִים ַּבַּמ֖ ֶאת־ְּבָׂש֛רֹו ְוָרַח֧ץ יו ֶאת־ְּבָגָד֗ ְוִכֶּב֣ס
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ח ִיַּק֤ י ַהְּׁשִמיִנ֗ ּוַבּ֣יֹום (ישראל) ר׃ ְוָטֵהֽ

ַאַח֛ת ה ְוַכְבָׂש֥ ם ְּתִמיִמ֔ ְׁשֵנֽי־ְכָבִׂשים֙

ים ֶעְׂשֹרִנ֗ ּוְׁשלָׁש֣ה ְּתִמיָמ֑ה ּה ַּבת־ְׁשָנָת֖

ד ֶאָח֖ ג ֥ ְו ֶמן ַבֶּׁש֔ ְּבלּוָל֣ה ִמְנָחה֙ ֶלת ֹס֤

יׁש ָהִא֥ ֵא֛ת ר ְמַטֵה֗ ַהֽ ַהֹּכֵה֣ן יד ֱעִמ֞ ְוֶהֽ ֶמן׃ ָׁשֽ

ד׃ מֹוֵעֽ ֶהל ֹא֥ ַתח ֶּפ֖ ְיָי֔ ִלְפֵנ֣י ְוֹאָת֑ם ר ַהִּמַּטֵה֖

יב ְוִהְקִר֥ ד ֶאָח֗ ָהֽ ֶאת־ַהֶּכֶ֣בׂש ן ַהֹּכֵה֜ ח ְוָלַק֨

ֹאָת֛ם ְוֵהִנ֥יף ַהָּׁשֶ֑מן ג ֣ ְוֶאת־ ם ְלָאָׁש֖ ֹא֛תֹו

ְיָי׃ ִלְפֵנ֥י ה ְּתנּוָפ֖

מות אחרי
ְׁשֵנ֖י ֔מֹות ֲחֵר֣י ַאֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֔ ֙ ְיָי ַוְיַדֵּב֤ר

תּו׃ ַוָּיֻמֽ ֖ ִלְפֵנֽי־ְיָי ם ְּבָקְרָבָת֥ ן ֲהֹר֑ ַאֽ ְּבֵנ֣י

ן ֲהֹר֣ ֶאל־ַאֽ ַּדֵּב֘ר ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ ְיָי֜ אֶמר ֹ֨ ַוּי

ֶדׁש ֶאל־ַהֹּק֔ ְבָכל־ֵעת֙ א ֹ֤ ְוַאל־ָיב ֒ י ָאִח֒

ֶרת ַהַּכֹּפ֜ י ֶאל־ְּפֵנ֨ ֶכת ַלָּפֹר֑ ית ִמֵּב֖

ן ָעָנ֔ ֶּבֽ ִּכ֚י ָי֔מּות א ֹ֣ ְול ָאֹרן֙ ַעל־ָהֽ ֲאֶׁש֤ר

ן ֲהֹר֖ ַאֽ א ֹ֥ ָיב ֹ֛את ְּבז ֶרת׃ ַעל־ַהַּכֹּפֽ ה ָרֶא֖ ֵאֽ

ְלַחָּט֖את ר ֶּבן־ָּבָק֛ ְּבַפ֧ר ֶדׁש ֶאל־ַהֹּק֑

ׁש ִיְלָּב֗ ֶדׁש ֹק֜ ד ֶנת־ַּב֨ ְּכֹתֽ ה׃ ְלֹעָלֽ ִיל ְוַא֥

ַּבד֙ ּוְבַאְבֵנ֥ט ֒ ַעל־ְּבָׂשר ִיְה֣יּו ְכְנֵסי־ַב֘ד ּוִמֽ

ֶדׁש ִּבְגֵדי־ֹק֣ ִיְצֹנ֑ף ד ַּב֖ ּוְבִמְצֶנֶ֥פת ר ַיְחּגֹ֔

ם׃ ּוְלֵבָׁשֽ ֶאת־ְּבָׂש֖רֹו ַּבַּמִ֛ים ץ ְוָרַח֥ ם ֵה֔

י ְׁשֵנֽי־ְׂשִעיֵר֥ ח ִיַּק֛ ל ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י ֲעַדת֙ ת ּוֵמֵא֗

ה׃ ְלֹעָלֽ ד ֶאָח֖ ִיל ְוַא֥ ְלַחָּט֑את ִעִּז֖ים

ֲאֶׁשר־֑לֹו ַחָּט֖את ַהֽ ר ֶאת־ַּפ֥ ן ֲהֹר֛ ַאֽ יב ְוִהְקִר֧

ח ְוָלַק֖ (לוי) ֵּביֽתֹו׃ ּוְבַע֥ד ֲע֖דֹו ַּבֽ ר ְוִכֶּפ֥

ִלְפֵנ֣י ֹאָתם֙ יד ֱעִמ֤ ְוֶהֽ ם ַהְּׂשִעיִר֑ ֶאת־ְׁשֵנ֣י

ן ֲהֹר֛ ַאֽ ן ְוָנַת֧ ד׃ מֹוֵעֽ ֶהל ֹא֥ ַתח ֶּפ֖ ְיָי֔

ֶאָחד֙ ל ּגֹוָר֤ ָר֑לֹות ֹּגֽ ם ַהְּׂשִעיִר֖ ַעל־ְׁשֵנ֥י

ֲהֹרן֙ ַאֽ יב ְוִהְקִר֤ ֲעָזאֵזֽל׃ ַלֽ ד ֶאָח֖ ל ְוגֹוָר֥ ְיָי֔ ַלֽ

֑ ְיָי ַלֽ ל ַהּגֹוָר֖ ָעָל֛יו ָעָל֥ה ר ֲאֶׁש֨ יר ֶאת־ַהָּׂשִע֔

ָעָל֤יו ה ָעָל֨ ר֩ ֲאֶׁש֖ יר ְוַהָּׂשִע֗ את׃ ַחָּטֽ הּו ְוָעָׂש֖

ְלַכֵּפ֣ר ֖ ְיָי ִלְפֵנ֥י ָיֳֽעַמד־ַח֛י ל ֲעָזאֵז֔ ַלֽ ֙ ַהּגֹוָרל

ָרה׃ ַהִּמְדָּבֽ ֲעָזאֵז֖ל ַלֽ ֹא֛תֹו ְלַׁשַּל֥ח ָעָל֑יו

ֲאֶׁשר־֔לֹו ַחָּטאת֙ ַהֽ ֶאת־ַּפ֤ר ן ֲהֹר֜ ַאֽ יב ְוִהְקִר֨

ר ֶאת־ַּפ֥ ְוָׁשַח֛ט ֵּבי֑תֹו ּוְבַע֣ד ֲע֖דֹו ַּבֽ ר ְוִכֶּפ֥

ח ְוָלַק֣ (ישראל) ֲאֶׁשר־ֽלֹו׃ ַחָּט֖את ַהֽ

֙ ַח ַהִּמְזֵּב֨ ֵמַע֤ל ׁש ַּגֲֽחֵלי־ֵא֞ ה ַּמְחָּת֠ א־ַה֠ ֹֽ ְמל

ה ַּדָּק֑ ים ַסִּמ֖ ֶרת ְקֹט֥ יו ָחְפָנ֔ א ֹ֣ ּוְמל ְיָי֔ ִמִּלְפֵנ֣י

ֶרת ֶאת־ַהְּקֹט֛ ְוָנַת֧ן ֶכת׃ ַלָּפֹרֽ ית ִמֵּב֥ יא ְוֵהִב֖

ֶרת ַהְּקֹט֗ ֣ ן ֲעַנ ְוִכָּס֣ה ֑ ְיָי ִלְפֵנ֣י ׁש ַעל־ָהֵא֖

א ֹ֥ ְול ֵע֖דּות ַעל־ָהֽ ר ֲאֶׁש֥ ֶרת ֶאת־ַהַּכֹּפ֛

ְבֶאְצָּב֛עֹו ְוִהָּז֧ה ר ַהָּפ֔ ִמַּד֣ם ְוָלַקח֙ ָיֽמּות׃

ֶרת ַהַּכֹּפ֗ ְוִלְפֵנ֣י ְדָמה ֵק֑ ֶרת ַהַּכֹּפ֖ ַעל־ְּפֵנ֥י

ְּבֶאְצָּבֽעֹו׃ ם ִמן־ַהָּד֖ ים ַבע־ְּפָעִמ֛ ֶׁשֽ ַיֶּז֧ה

ם ָלָע֔ ֲאֶׁש֣ר ַחָּטאת֙ ַהֽ ֶאת־ְׂשִע֤יר ט ְוָׁשַח֞

ֶכת ַלָּפֹר֑ ית ֶאל־ִמֵּב֖ ֶאת־ָּד֔מֹו ְוֵהִביא֙

ר ַהָּפ֔ ְלַד֣ם ָעָׂשה֙ ֲאֶׁש֤ר ַּכֽ ֶאת־ָּד֗מֹו ְוָעָׂש֣ה

ֶרת׃ ַהַּכֹּפֽ ְוִלְפֵנ֥י ֶרת ַעל־ַהַּכֹּפ֖ ֹא֛תֹו ְוִהָּז֥ה

ל ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י ִמֻּטְמֹאת֙ ֶדׁש ַעל־ַהֹּק֗ ְוִכֶּפ֣ר

ַיֲֽעֶׂשה֙ ְוֵכ֤ן ְלָכל־ַחּטֹאָת֑ם ם ּוִמִּפְׁשֵעיֶה֖

ם׃ ֻטְמֹאָתֽ ְּב֖תֹו ם ִאָּת֔ ַהֹּׁשֵכ֣ן ד מֹוֵע֔ ֶהל ְלֹא֣

ְּבבֹ֛אֹו ד מֹוֵע֗ ֶהל ְּבֹא֣ ְהֶי֣ה לֹא־ִיֽ ם ְוָכל־ָאָד֞

֙ ֲעד ַּבֽ ְוִכֶּפ֤ר ַעד־ֵצא֑תֹו ֶדׁש ַּבֹּק֖ ר ְלַכֵּפ֥

ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ל ָּכל־ְקַה֥ ּוְבַע֖ד ֵּבי֔תֹו ּוְבַע֣ד

קדשים
ר ַּדֵּב֞ ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥

ַמְרָּת֥ ְוָאֽ ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛ל ת ֶאל־ָּכל־ֲעַד֧

ֲאִנ֖י ָק֔דֹוׁש י ִּכ֣ ְה֑יּו ִּתֽ ְקדִׁש֣ים ם ֲאֵלֶה֖

אּו ִּתיָר֔ ְוָאִביו֙ ִאּ֤מֹו יׁש ִא֣ ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֱא ֥ ְיָי

ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֱא ֥ ְיָי י ֲאִנ֖ רּו ִּתְׁשֹמ֑ י ְוֶאת־ַׁשְּבֹתַת֖

ה ַמֵּסָכ֔ ֵהי֙ ֵוֽא ם ֶאל־ָהֱ֣אִליִל֔ ַאל־ִּתְפנּו֙

(לוי) ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֱא ֥ ְיָי י ֲאִנ֖ ָלֶכ֑ם ֲעׂ֖שּו ַתֽ א ֹ֥ ל

ְנֶכ֖ם ְרֹצֽ ִלֽ ֑ ְיָי ַלֽ ים ְׁשָלִמ֖ ֶזַ֥בח ִתְזְּב֛חּו י ְוִכ֧

ֳחָר֑ת ָּמֽ ּוִמֽ ֵיָֽאֵכ֖ל ִזְבֲחֶכ֛ם ְּב֧יֹום הּו׃ ִּתְזָּבֻחֽ

ף׃ ִיָּׂשֵרֽ ׁש ָּבֵא֖ י ַהְּׁשִליִׁש֔ ַעד־֣יֹום ְוַהּנֹוָתר֙
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ִּפּ֥גּול ַהְּׁשִליִׁש֑י ַּבּ֣יֹום ֵיָֽאֵכ֖ל ל ָאֹכ֥ ֵהֽ ם ְוִא֛

א ִיָּׂש֔ ֣נֹו ֲע ֙ ְכָליו ְוֹאֽ ה׃ ֵיֽ ָרֶצֽ א ֹ֥ ל ֖הּוא

ַהֶּנֶ֥פׁש ְוִנְכְרָת֛ה ִחֵּל֑ל ֖ ְיָי ֶדׁש י־ֶאת־ֹק֥ ִּכֽ

יר ֶאת־ְקִצ֣ ּֽוְבֻקְצְרֶכם֙ יָה׃ ַעֶּמֽ ֵמֽ וא ַהִה֖

ר ִלְקֹצ֑ ֖ ְד ָׂשֽ ת ְּפַא֥ ְתַכֶּל֛ה א ֹ֧ ל ם ַאְרְצֶכ֔

א ֹ֣ ל ֙ ְוַכְרְמ ט׃ ְתַלֵּקֽ א ֹ֥ ל ֖ יְר ְקִצֽ ְוֶלֶ֥קט

ָעִנ֤י ֶלֽ ט ְתַלֵּק֑ א ֹ֣ ל ֖ ַּכְרְמ ֶרט ּוֶפ֥ ל ְתעֹוֵל֔

ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֱא ֥ ְיָי י ֲאִנ֖ ם ֹאָת֔ ֲעֹז֣ב ַּתֽ ְוַלֵּגר֙

ֲחׁ֥שּו א־ְתַכֽ ֹֽ ְול ִּתְגֹנ֑בּו א ֹ֖ ל (ישראל)

ְב֥עּו א־ִתָּׁשֽ ֹֽ ְול ֲעִמיֽתֹו׃ ַּבֽ יׁש ִא֥ א־ְתַׁשְּק֖רּו ֹֽ ְול

י ֶה֖ ֱא ם ֶאת־ֵׁש֥ ְוִחַּלְלָּת֛ ַלָּׁשֶ֑קר י ִבְׁשִמ֖

ִתְגֹז֑ל א ֹ֣ ְול ֖ ֲע ֶאת־ֵרֽ ק ֲעֹׁש֥ לֹא־ַתֽ ְיָי׃ י ֲאִנ֥

ֶקר׃ ַעד־ֹּבֽ ֖ ִאְּת יר ָׂשִכ֛ ְּפֻעַּל֥ת ין א־ָתִל֞ ֹֽ ל

ן ִתֵּת֖ א ֹ֥ ל ר ִעֵּו֔ ְוִלְפֵנ֣י ׁש ֵחֵר֔ א־ְתַקֵּל֣ל ֹֽ ל

ְיָי׃ י ֲאִנ֥ י ֶה֖ ֱא ֵּמֽ אָת ְוָיֵר֥ ל ִמְכֹׁש֑

אמר
ֲהִנ֖ים ֶאל־ַהֹּכֽ ר ֱאֹמ֥ ה ֶאל־ֹמֶׁש֔ ֙ ְיָי ֹ֤אֶמר ַוּי

ְלֶנֶ֥פׁש ם ֲאֵלֶה֔ ַמְרָּת֣ ְוָאֽ ן ֲהֹר֑ ַאֽ ְּבֵנ֣י

ִאם־ִלְׁשֵא֔רֹו ִּכ֚י יו׃ ְּבַעָּמֽ א א־ִיַּטָּמ֖ ֹֽ ל

ְוִלְב֥נֹו יו ּוְלָאִב֔ ְלִאּ֣מֹו ֵאָל֑יו ב ַהָּקֹר֖

ַהְּבתּוָלה֙ ֲאֹח֤תֹו ְוַלֽ יו׃ ּוְלָאִחֽ ּוְלִבּ֖תֹו

ָלּ֖ה יׁש ְלִא֑ ה ְיָת֖ לֹא־ָהֽ ר ֲאֶׁש֥ יו ֵאָל֔ ַהְּקרֹוָב֣ה

ַחּֽלֹו׃ ְלֵה֖ ְּבַעָּמ֑יו ַּבַ֣על א ִיַּטָּמ֖ א ֹ֥ ל א׃ ִיַּטָּמֽ

ם ְּברֹאָׁש֔ ָקְרָחה֙ ִיְקְר֤חּו] [ק‘ א־ִיְקְרֻח֤ה ֹֽ ל

א ֹ֥ ל ם ְבָׂשָר֔ ּוִב֨ ְיַגֵּל֑חּו א ֹ֣ ל ְזָקָנ֖ם ת ּוְפַא֥

ם ֵהיֶה֔ ֣ ֵלא ְהיּו֙ ִיֽ ים ְקדִׁש֤ ֶטת׃ ָׂשָרֽ ִיְׂשְר֖טּו

ְיָי֜ י ֶאת־ִאֵּׁש֨ ֩ ִּכי ֵהיֶה֑ם ֽ ֱא ם ֵׁש֖ ְיַחְּל֔לּו א ֹ֣ ְול

ֶדׁש׃ ֹקֽ יּו ְוָה֥ ם ַמְקִריִב֖ ם ֵה֥ ֵהיֶה֛ם ֽ ֱא ֶלֶ֧חם

ְוִאָּׁש֛ה חּו ִיָּק֔ א ֹ֣ ל ַוֲֽחָלָלה֙ ֹזָנ֤ה ה ִאָּׁש֨ (לוי)

֖הּוא ׁש י־ָקֹד֥ ִּכֽ חּו ִיָּק֑ א ֹ֣ ל ּה ִאיָׁש֖ ֵמֽ ה ְּגרּוָׁש֥

י ֶה֖ ֱא י־ֶאת־ֶלֶ֥חם ִּכֽ ַּדְׁשּ֔תֹו ְוִק֨ יו׃ ָהֽ א ֵלֽ

ָק֔דֹוׁש י ִּכ֣ ְהֶיה־ָּל֔ ִיֽ ָקדׁש֙ יב ַמְקִר֑ ֣הּוא

י ִּכ֥ ן ֹּכֵה֔ יׁש ִא֣ ּוַבת֙ ם׃ ְמַקִּדְׁשֶכֽ ֖ ְיָי י ֲאִנ֥

ֶלת ְמַחֶּל֔ יא ִה֣ ֙ יָה ֶאת־ָאִב֨ ִלְז֑נֹות ל ֵתֵח֖

יו ֶאָח֜ ֵמֽ ַהָּג֨דֹול ֩ ְוַהֹּכֵהן ס ף׃ ִּתָּׂשֵרֽ ׁש ָּבֵא֖

ַהִּמְׁשָחה֙ ֶׁשֶ֤מן ַעל־רֹאׁ֣שֹו ק אֶׁשר־יּוַצ֥

ים ֶאת־ַהְּבָגִד֑ ׁש ִלְלֹּב֖ ֶאת־ָי֔דֹו ּוִמֵּל֣א

ם׃ ִיְפֹרֽ א ֹ֥ ל יו ּוְבָגָד֖ ע ִיְפָר֔ א ֹ֣ ל ֙ ֶאת־רֹאׁש

יו ְלָאִב֥ א ֹ֑ ָיב א ֹ֣ ל ת ֵמ֖ ת ָּכל־ַנְפֹׁש֥ ְוַע֛ל

א ֹ֣ ל ּוִמן־ַהִּמְקָּדׁש֙ א׃ ִיַּטָּמֽ א ֹ֥ ל ּוְלִאּ֖מֹו

י ִּכ֡ ָה֑יו ֱא ִמְקַּדׁ֣ש ת ֵא֖ ל ְיַחֵּל֔ א ֹ֣ ְול א ֵיֵצ֔

ְיָי׃ י ֲאִנ֥ יו ָעָל֖ ָה֛יו ֱא ִמְׁשַח֧ת ֶׁשֶ֣מן ֶזר ֵנ֠

ח׃ ִיָּקֽ יָה ִבְבתּוֶל֖ ה ִאָּׁש֥ ְו֕הּוא (ישראל)

ֶּלה ֶאת־ֵא֖ ה ֹזָנ֔ ַוֲֽחָלָל֣ה ּוְגרּוָׁשה֙ ַאְלָמָנ֤ה

ח ִיַּק֥ יו ַעָּמ֖ ֵמֽ ִאם־ְּבתּוָל֥ה י ִּכ֛ ח ִיָּק֑ א ֹ֣ ל

ֲאִנ֥י י ִּכ֛ ְּבַעָּמ֑יו ַזְר֖עֹו א־ְיַחֵּל֥ל ֹֽ ְול ה׃ ִאָּׁשֽ

ְמַקְּדֽׁשֹו׃ ֖ ְיָי

בהר
ר׃ ֵלאֹמֽ ִסיַנ֖י ר ְּבַה֥ ה ֶאל־ֹמֶׁש֔ ֙ ְיָי ַוְיַדֵּב֤ר

י ִּכ֤ ם ֲאֵלֶה֔ ַמְרָּת֣ ְוָאֽ ֙ ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵנ֤י ר ַּדֵּב֞

ָלֶכ֑ם ֹנֵת֣ן י ֲאִנ֖ ר ֲאֶׁש֥ ֶרץ ֶאל־ָהָא֔ אּו֙ ָתֹב֨

ָׁשִנים֙ ֵׁשׁ֤ש ְיָי׃ ַלֽ ת ַׁשָּב֖ ֶרץ ָהָא֔ ְבָת֣ה ְוָׁשֽ

ַּכְרֶמ֑ ר ִּתְזֹמ֣ ָׁשִנ֖ים ׁש ְוֵׁש֥ ָׂשֶד֔ ִּתְזַר֣ע

ּוַבָּׁשָנ֣ה (לוי) ּה׃ ֶאת־ְּתֽבּוָאָתֽ ַסְפָּת֖ ְוָאֽ

ֶרץ ָלָא֔ ִיְהֶי֣ה ֙ ַׁשָּבתֹון ַׁשַּב֤ת ת ַהְּׁשִביִע֗

֖ ְוַכְרְמ ע ִתְזָר֔ א ֹ֣ ל ֙ ְד ָׂשֽ ֑ ְיָי ַלֽ ת ַׁשָּב֖

א ֹ֣ ל ֙ יְר ְקִצֽ יַח ְסִפ֤ ֵא֣ת ר׃ ִתְזֹמֽ א ֹ֥ ל

ר ִתְבֹצ֑ א ֹ֣ ל ְנִזיֶר֖ י ְוֶאת־ִעְּנֵב֥ ִתְק֔צֹור

ת ַׁשַּב֨ ה ְיָת֠ ָהֽ ְוֽ֠ ֶרץ׃ ָלָאֽ ִיְהֶי֥ה ַׁשָּב֖תֹון ְׁשַנ֥ת

֣ ּוְלַעְבְּד ֖ ְל ה ְלָאְכָל֔ ָלֶכם֙ ָהָאֶ֤רץ

ים ַהָּגִר֖ ֔ ּוְלתֹוָׁשְ֣ב ֙ יְר ְוִלְׂשִכֽ ֲאָמֶת֑ ְוַלֽ

ְּבַאְרֶצ֑ ֲאֶׁש֣ר ַחָּי֖ה ְוַלֽ ֔ ְבֶהְמְּת ְוִלֽ ׃ ִעָּמֽ

(ישראל) ס ל׃ ֱאֹכֽ ֶלֽ ּה ָכל־ְּתֽבּוָאָת֖ ִּתְהֶי֥ה

ַבע ֶׁש֥ ים ָׁשִנ֔ ת ַׁשְּבֹת֣ ֶׁשַ֚בע ֗ ְל ַפְרָּת֣ ְוָסֽ

֙ ְיֵמי ֗ ְל ְוָה֣יּו ים ְּפָעִמ֑ ֶׁשַ֣בע ָׁשִנ֖ים

ים ְוַאְרָּבִע֖ ַׁשע ֵּת֥ ים ַהָּׁשִנ֔ ת ַׁשְּבֹת֣ ֶׁשַ֚בע
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ֶדׁש ַּבֹח֣ ְּתרּוָעה֙ ׁשֹוַפ֤ר ֲעַבְרָּת֞ ְוַהֽ ָׁשָנֽה׃

ים ַהִּכֻּפִר֔ ְּביֹום֙ ֶדׁש ַלֹח֑ ָעׂ֖שֹור ֶּבֽ י ַהְּׁשִבִע֔

ם ְוִקַּדְׁשֶּת֗ ם׃ ל־ַאְרְצֶכֽ ְּבָכֽ ר ׁשֹוָפ֖ ירּו ֲעִב֥ ַּתֽ

ם ּוְקָראֶת֥ ה ָׁשָנ֔ ֲחִמִּׁשים֙ ַהֽ ְׁשַנ֤ת ֵא֣ת

ִהוא֙ ל יֹוֵב֥ ְׁשֶב֑יָה ְלָכל־ֹיֽ ֶרץ ָּבָא֖ ְּד֛רֹור

ֶאל־ֲאֻחָּז֔תֹו ִא֚יׁש ם ְוַׁשְבֶּת֗ ם ָלֶכ֔ ִּתְהֶי֣ה

וא ִה֗ יֹוֵב֣ל בּו׃ ָּתֻׁשֽ ֶאל־ִמְׁשַּפְחּ֖תֹו יׁש ְוִא֥

א ֹ֣ ל ָלֶכ֑ם ִּתְהֶי֣ה ָׁשָנ֖ה ים ֲחִמִּׁש֥ ַהֽ ְׁשַנ֛ת

א ֹ֥ ְול יָה ֶאת־ְסִפיֶח֔ ִתְקְצרּו֙ א ֹ֤ ְול עּו ִתְזָר֔

וא ִה֔ יֹוֵב֣ל ִּכ֚י יָה׃ ֶאת־ְנִזֶרֽ ִתְבְצ֖רּו

אְכ֖לּו ֹֽ ּת ה ן־ַהָּׂשֶד֔ ִמ֨ ָלֶכ֑ם ִּתְהֶי֣ה ֶדׁש ֹק֖

בּו ָּתֻׁש֕ ֹ֑את ַהּז ל ַהּיֹוֵב֖ ִּבְׁשַנ֥ת ּה׃ ֶאת־ְּתֽבּוָאָתֽ

ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ יׁש ִא֖

בחקתי
ִּתְׁשְמ֔רּו ַת֣י ְוֶאת־ִמְצ ֵּתֵל֑כּו י ִאם־ְּבֻחֹּקַת֖

ְּבִעָּת֑ם ִגְׁשֵמיֶכ֖ם י ְוָנַֽתִּת֥ ם׃ ֹאָתֽ ם ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ

ן ִיֵּת֥ ה ַהָּׂשֶד֖ ְוֵע֥ץ ּה ְיבּוָל֔ ֶרץ֙ ָהָא֨ ְוָנְֽתָנ֤ה

יר ֶאת־ָּבִצ֔ ִיׁש֙ ַּד֨ ָלֶכ֥ם יג ְוִהִּׂש֨ ִּפְרֽיֹו׃

ַלְחְמֶכם֙ ֲאַכְלֶּת֤ם ַוֽ ֑ ַרע ֶאת־ָז ַיִּׂש֣יג יר ּוָבִצ֖

(לוי) ם׃ ְּבַאְרְצֶכֽ ַטח ָלֶב֖ ם יַׁשְבֶּת֥ ִוֽ ַבע ָלֹׂש֔

ְוֵא֣ין ם ּוְׁשַכְבֶּת֖ ֶרץ ָּבָא֔ ָׁשלֹום֙ י ְוָנַֽתִּת֤

ֶרץ ִמן־ָהָא֔ ָרָעה֙ ַחָּי֤ה י ְוִהְׁשַּבִּת֞ יד ֲחִר֑ ַמֽ

ם ּוְרַדְפֶּת֖ ם׃ ְּבַאְרְצֶכֽ ר ֲעֹב֥ לֹא־ַתֽ ֶרב ְוֶח֖

ֶרב׃ ֶלָחֽ ִלְפֵניֶכ֖ם ְוָנְֽפ֥לּו ְיֵביֶכ֑ם ֶאת־ֹאֽ

ִמֶּכ֖ם ה ּוֵמָא֥ ה ֵמָא֔ ֲחִמָּׁשה֙ ִמֶּכ֤ם ְד֨פּו ְוָרֽ

ִלְפֵניֶכ֖ם ְיֵביֶכ֛ם ֹאֽ ְוָנְֽפ֧לּו פּו ִיְרֹּד֑ ְרָבָב֣ה

ם ֶאְתֶכ֔ י ְוִהְפֵריִת֣ ם ֲאֵליֶכ֔ ּוָפִנ֣יִתי ֶרב׃ ֶלָחֽ

י ֶאת־ְּבִריִת֖ י יֹמִת֥ ֲהִקֽ ַוֽ ֶאְתֶכ֑ם י ְוִהְרֵּביִת֖

נֹוָׁש֑ן ן ָיָׁש֖ ם ֲאַכְלֶּת֥ ַוֽ (ישראל) ם׃ ִאְּתֶכֽ

ִמְׁשָּכִנ֖י י ְוָנַֽתִּת֥ יאּו׃ ּתֹוִצֽ ׁש ָחָד֖ ִמְּפֵנ֥י ן ְוָיָׁש֕

ם׃ ֶאְתֶכֽ י ַנְפִׁש֖ א־ִתְגַע֥ל ֹֽ ְול ְּבֽתֹוֲכֶכ֑ם

ָלֶכ֖ם יִתי ְוָהִי֥ ם ְּב֣תֹוֲכֶכ֔ ְוִהְתַהַּלְכִּתי֙

֣ ְיָי י ֲאִנ֞ ם׃ ְלָעֽ י ְהיּו־ִל֥ ִּתֽ ם ְוַאֶּת֖ ים ִה֑ א ֵלֽ

ֵמֶאֶ֣רץ ֶאְתֶכם֙ הֹוֵצ֤אִתי ר ֲאֶׁש֨ ם ֵהיֶכ֗ ֽ ֱא

ת ֹמֹט֣ ָוֶֽאְׁשֹּבר֙ ים ֲעָבִד֑ ם ָלֶה֖ ִמְהֹי֥ת ִים ִמְצַר֔

ֽקֹוְמִמּֽיּות׃ ֶאְתֶכ֖ם ָוֽאֹוֵל֥ ם ֻעְּלֶכ֔

במדבר
ִסיַנ֖י ר ְּבִמְדַּב֥ ֶאל־ֹמֶׁש֛ה ֧ ְיָי ר ַוְיַדֵּב֨

ַּבָּׁשָנ֣ה י ַהֵּׁשִנ֜ ֶדׁש ַלֹח֨ ְּבֶאָחד֩ מֹוֵע֑ד ֶהל ְּבֹא֣

ר׃ ֵלאֹמֽ ִים ִמְצַר֖ ֶרץ ֵמֶא֥ ְלֵצאָת֛ם ית ַהֵּׁשִנ֗

ל ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֔ ָּכל־ֲעַד֣ת ֶאת־רֹאׁש֙ ְׂש֗אּו

ְּבִמְסַּפ֣ר ֲאֹבָת֑ם ְלֵב֣ית ם ְלִמְׁשְּפֹחָת֖

ים ֶעְׂשִר֤ ן ִמֶּב֨ ם׃ ָתֽ ְלֻגְלְּג ָּכל־ָזָכ֖ר ֵׁש֔מֹות

ְּבִיְׂשָרֵא֑ל א ָצָב֖ א ָּכל־ֹיֵצ֥ ְעָלה ָוַמ֔ ָׁשָנה֙

ן׃ ֲהֹרֽ ְוַאֽ ה ַאָּת֥ ם ְלִצְבֹאָת֖ ֹאָת֛ם ִּתְפְק֥דּו

יׁש ִא֛ ַלַּמֶּט֑ה יׁש ִא֖ יׁש ִא֥ ְה֔יּו ִיֽ ְוִאְּתֶכ֣ם

ֶּלה֙ ְוֵא֨ (לוי) ֽהּוא׃ יו ְלֵבית־ֲאֹבָת֖ אׁש ֹ֥ ר

ִאְּתֶכ֑ם ַיַֽעְמ֖דּו ר ֲאֶׁש֥ ים ֲאָנִׁש֔ ָהֽ ְׁש֣מֹות

ְלִׁשְמ֕עֹון ֶּבן־ְׁשֵדיֽאּור׃ ֱאִלי֖צּור ן ִלְראּוֵב֕

ַנְחׁ֖שֹון ה יהּוָד֕ ִלֽ י׃ יַׁשָּדֽ ֶּבן־צּוִרֽ ל ִמיֵא֖ ְׁשֻלֽ

ר׃ ֶּבן־צּוָעֽ ל ְנַתְנֵא֖ ר ָּׂשׂשָכ֔ ְלִי֨ ב׃ יָנָדֽ ֶּבן־ַעִּמֽ

ף יֹוֵס֔ ִלְבֵנ֣י ן׃ ֽ ֶּבן־ֵח ב ֱאִליָא֖ ן ִלְזבּוֻל֕

ה ִלְמַנֶּׁש֕ ֶּבן־ַעִּמי֑הּוד ע יָׁשָמ֖ ֱאִלֽ ִים ְלֶאְפַר֕

ן ֲאִביָד֖ ן ְנָיִמ֔ ְלִב֨ ֶּבן־ְּפָדהֽצּור׃ ל ַּגְמִליֵא֖

י׃ יַׁשָּדֽ ֶּבן־ַעִּמֽ ֲאִחיֶעֶ֖זר ן ְלָד֕ י׃ ֶּבן־ִּגְדֹעִנֽ

ף ֶאְלָיָס֖ ד ְלָג֕ ן׃ ֶּבן־ָעְכָרֽ ל ַּפְגִעיֵא֖ ר ְלָאֵׁש֕

ֶּבן־ֵעיָנֽ ן׃ ע ֲאִחיַר֖ י ְפָּתִל֔ ְלַנ֨ ל׃ ֶּבן־ְּדעּוֵאֽ

י ְנִׂשיֵא֖ ה ֵעָד֔ ָהֽ ְקרּוֵא֣י] [ק’ ְקרּיֵא֣י ֵאֶּ֚לה

ל ִיְׂשָרֵא֖ י ַאְלֵפ֥ ָראֵׁש֛י ֲאבֹוָת֑ם ַמּ֣טֹות

ֵא֚ת ן ֲהֹר֑ ְוַאֽ ה ֹמֶׁש֖ ח ַוִּיַּק֥ (ישראל) ם׃ ֵהֽ

ת ְוֵא֨ ְּבֵׁשֽמֹות׃ ִנְּק֖בּו ר ֲאֶׁש֥ ֶּלה ָהֵא֔ ֲאָנִׁש֣ים ָהֽ

י ַהֵּׁשִנ֔ ֶדׁש ַלֹח֣ ְּבֶאָחד֙ ילּו ִהְקִה֗ ה ֵעָד֜ ָּכל־ָהֽ

ֲאֹבָת֑ם ְלֵב֣ית ם ַעל־ִמְׁשְּפֹחָת֖ ַוִּיְתַיְֽל֥דּו

ְעָלה ָוַמ֖ ָׁשָנ֛ה ים ֶעְׂשִר֥ ן ִמֶּב֨ ֵׁש֗מֹות ְּבִמְסַּפ֣ר

ֶאת־ֹמֶׁש֑ה ְיָי֖ ִצָּו֥ה ֲאֶׁש֛ר ַּכֽ ם׃ ָתֽ ְלֻגְלְּג

ִסיָנֽי׃ ר ְּבִמְדַּב֥ ם  ִּיְפְקֵד֖ ַוֽ
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נשא
ָנׂ֗שא ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥

ית ְלֵב֥ ַּגם־ֵה֑ם  ְרׁ֖שֹון ֵגֽ ְּבֵנ֥י אׁש ֹ֛ ֶאת־ר

ה ָׁשָנ֜ ים ִׁש֨ ְׁש ֩ ִמֶּבן ם׃ ְלִמְׁשְּפֹחָתֽ ם ֲאֹבָת֖

ד ִּתְפֹק֣ ָׁשָנ֖ה ים ֶּבן־ֲחִמִּׁש֥ ַע֛ד ְעָלה ָוַמ֗

ד ֲעֹב֥ ַלֽ א ָצָב֔ א ֹ֣ ִלְצב ָּכל־ַהָּבא֙ אֹוָת֑ם

ת ֲעֹבַד֔ ֹ֣את ז ד׃ מֹוֵעֽ ֶהל ְּבֹא֥ ה ֲעֹבָד֖

א׃ ּוְלַמָּׂשֽ ד ֲעֹב֖ ַלֽ  ְרֻׁשִּנ֑י ַהֵּגֽ ת ִמְׁשְּפֹח֖

ַהִּמְׁשָּכן֙ ת ֶאת־ְיִריֹע֤ ְׂש֜אּו ְוָנ֨ (לוי)

ַחׁש ַהַּת֥ ּוִמְכֵס֛ה הּו ִמְכֵס֕ ד מֹוֵע֔ ֶהל ְוֶאת־ֹא֣

ַתח ֶּפ֖ ת־ָמַס֔ ְוֶא֨ ִמְלָמְ֑עָלה ֲאֶׁשר־ָעָל֖יו

ְוֶאת־ָמַס֣ ר ָחֵצ֜ ֶהֽ י ַקְלֵע֨ ְוֵאת֩ ד׃ מֹוֵעֽ ֶהל ֹא֥

ַעל־ַהִּמְׁשָּכ֤ן ר ֲאֶׁש֨ ר ָחֵצ֗ ֶהֽ ַׁשַ֣ער ֶּפַ֣תח

ם יְתֵריֶה֔ ֵמֽ ְוֵאת֙ יב ָסִב֔ ֙ ַח ְוַעל־ַהִּמְזֵּב֨

ָּכל־ֲאֶׁש֧ר ת ְוֵא֨ ָדָת֑ם ֲעֹבֽ י ת־ָּכל־ְּכֵל֖ ְוֶאֽ

ן ֲהֹר֨ ַאֽ י ַעל־ִּפ֩ דּו׃ ְוָעָבֽ ם ָלֶה֖ ֵיָֽעֶׂש֛ה

י  ְרֻׁשִּנ֔ ַהֵּגֽ ְּבֵנ֣י ָּכל־ֲעֹבַדת֙ ה ְהֶי֗ ִּתֽ יו ּוָבָנ֜

ּוְפַקְדֶּת֤ם ָדָת֑ם ֲעֹבֽ ל ּוְלֹכ֖ ם ל־ַמָּׂשָא֔ ְלָכ֨

ם׃ ָּכל־ַמָּׂשָאֽ ת ֵא֖ ֶרת ְּבִמְׁשֶמ֔ ֲעֵלֶהם֙

 ְרֻׁשִּנ֖י ַהֵּגֽ ְּבֵנ֥י ת ִמְׁשְּפֹח֛ ת ֲעֹבַד֗ ֹ֣את ז

ר יָתָמ֔ ִאֽ ְּבַיד֙ ם ְׁשַמְרָּת֔ ּוִמ֨ מֹוֵע֑ד ֶהל ְּבֹא֣

ְּבֵנ֖י (ישראל) ס ן׃ ַהֹּכֵהֽ ן ֲהֹר֖ ן־ַאֽ ֶּבֽ

ד ִּתְפֹק֥ ם ְלֵבית־ֲאֹבָת֖ ם ְלִמְׁשְּפֹחָת֥ י ְמָרִר֑

ְוַע֛ד ְעָלה ָוַמ֗ ה ָׁשָנ֜ ים ִׁש֨ ְׁש ֩ ִמֶּבן ם׃ ֹאָתֽ

ָּכל־ַהָּבא֙ ִּתְפְקֵד֑ם ָׁשָנ֖ה ים ֶּבן־ֲחִמִּׁש֥

ד׃ מֹוֵעֽ ֶהל ֹא֥ ת ֶאת־ֲעֹבַד֖ ד ֲעֹב֕ ַלֽ א ַלָּצָב֔

ם ָדָת֖ ְלָכל־ֲעֹבֽ ם ַמָּׂשָא֔ ִמְׁשֶמֶ֣רת ְוזֹאת֙

יו ּוְבִריָח֖ ן ַהִּמְׁשָּכ֔ ַקְרֵׁשי֙ מֹוֵע֑ד ֶהל ְּבֹא֣

ר ָחֵצ֨ ֶהֽ ֩ ְוַעּמּוֵדי ֲאָדָנֽיו׃ ַוֽ יו ְוַעּמּוָד֥

ם ּוֵמ֣יְתֵריֶה֔ ֹדָתם֙ ִויֵתֽ ם ְוַאְדֵניֶה֗ יב ָסִב֜

ת ּוְבֵׁשֹמ֣ ָדָת֑ם ֲעֹבֽ ל ּוְלֹכ֖ ם ל־ְּכֵליֶה֔ ְלָכ֨

ֹ֣את ז ם׃ ַמָּׂשָאֽ ֶרת ִמְׁשֶמ֥ ֶאת־ְּכֵל֖י ִּתְפְק֔דּו

ם ָדָת֖ ְלָכל־ֲעֹבֽ י ְמָרִר֔ ְּבֵנ֣י ִמְׁשְּפֹחת֙ ת ֲעֹבַד֗

ן ֲהֹר֖ ן־ַאֽ ֶּבֽ ר יָתָמ֔ ִאֽ ְּבַיד֙ מֹוֵע֑ד ֶהל ְּבֹא֣

ן׃ ַהֹּכֵהֽ

כאן. מסיימים אשכנז בני

ה ֵעָד֖ ָהֽ י ּוְנִׂשיֵא֥ ן ֲהֹר֛ ְוַאֽ ֹמֶׁש֧ה ד ַוִּיְפֹק֨

ית ּוְלֵב֥ ם ְלִמְׁשְּפֹחָת֖ י ַהְּקָהִת֑ ֶאת־ְּבֵנ֣י

ְעָלה ָוַמ֔ ָׁשָנה֙ ים ְׁשלִׁש֤ ן ִמֶּב֨ ם׃ ֲאֹבָתֽ

א ַלָּצָב֔ ָּכל־ַהָּבא֙ ָׁשָנ֑ה ֶּבן־ֲחִמִּׁש֣ים ְוַע֖ד

ם ֵדיֶה֖ ְפֻקֽ ְה֥יּו ַוִּיֽ ד׃ מֹוֵעֽ ֶהל ְּבֹא֥ ה ֲעֹבָד֖ ַלֽ

ים׃ ֲחִמִּׁשֽ ַוֽ ֵמ֖אֹות ע ְׁשַב֥ ִים ַאְלַּפ֕ ְלִמְׁשְּפֹחָת֑ם

ד ֹעֵב֖ ָּכל־ָהֽ י ַהְּקָהִת֔ ת ִמְׁשְּפֹח֣ ְפקּוֵדי֙ ֵאֶּ֤לה

ן ֲהֹר֔ ְוַאֽ ֹמֶׁשה֙ ד ָּפַק֤ ר ֲאֶׁש֨ מֹוֵע֑ד ֶהל ְּבֹא֣

ה׃ ְּבַיד־ֹמֶׁשֽ ְיָי֖ י ַעל־ִּפ֥

בהעלתך
ַּדֵּבר֙ ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥

֙ ְת ֽ ֲע ְּבַהֽ ֵאָל֑יו ַמְרָּת֖ ְוָאֽ ן ֲהֹר֔ ל־ַאֽ ֶאֽ

ירּו ָיִא֖ ה ַהְּמנֹוָר֔ ְּפֵנ֣י ֙ ֶאל־מּול ת ֶאת־ַהֵּנֹר֔

֙ ֶאל־מּול ן ֲהֹר֔ ַאֽ ֙ ֵּכן ַוַּיַ֤עׂש ַהֵּנֽרֹות׃ ִׁשְבַע֥ת

ִצָּו֥ה ֲאֶׁש֛ר ַּכֽ ֵנֹֽרֶת֑יָה ֱעָל֖ה ֶהֽ ה ַהְּמנֹוָר֔ ְּפֵנ֣י

ִמְקָׁש֣ה ַהְּמֹנָרה֙ ֲעֵׂש֤ה ַמֽ ה ְוֶז֨ ה׃ ֶאת־ֹמֶׁשֽ ְיָי֖

וא ִה֑ ִמְקָׁש֣ה ּה ַעד־ִּפְרָח֖ ַעד־ְיֵרָכּ֥ה ב ָזָה֔

ן ֵּכ֥ ה ֶאת־ֹמֶׁש֔ ֙ ְיָי ֶהְרָא֤ה ר ֲאֶׁש֨ ה ַּכַּמְרֶא֗

֖ ְיָי ר ַוְיַדֵּב֥ (לוי) פ ה׃ ֶאת־ַהְּמֹנָרֽ ה ָעָׂש֖

ִמּ֖תֹו ם ְלִוִּי֔ ֶאת־ַהֽ ַק֚ח ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥

ֲעֶׂש֤ה ְוֹכה־ַתֽ ם׃ ֹאָתֽ ַהְרָּת֖ ְוִטֽ ִיְׂשָרֵא֑ל ְּבֵנ֣י

ַחָּט֑את ֵמ֣י ם ֲעֵליֶה֖ ַהֵּז֥ה ם ֲהָר֔ ְלַטֽ ָלֶהם֙

ְוִכְּב֥סּו ם ַעל־ָּכל־ְּבָׂשָר֔ ַער֙ ַת֨ ירּו ֱעִב֤ ְוֶהֽ

ר ֶּבן־ָּבָק֔ ַּפ֣ר ְקחּו֙ ְוָלֽ רּו׃ ְוִהֶּטָהֽ ם ִבְגֵדיֶה֖

י ּוַפר־ֵׁשִנ֥ ַבָּׁשֶ֑מן ְּבלּוָל֣ה ֶלת ֹס֖ ְנָח֔תֹו ּוִמ֨

֙ ְוִהְקַרְבָּת את׃ ְלַחָּטֽ ח ִּתַּק֥ ר ֶבן־ָּבָק֖

ְקַהְלָּת֔ ְוִה֨ מֹוֵע֑ד ֶהל ֹא֣ ִלְפֵנ֖י ם ְלִוִּי֔ ֶאת־ַהֽ

(ישראל) ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ְּבֵנ֥י ת ת־ָּכל־ֲעַד֖ ֶאֽ

ְמ֧כּו ְוָסֽ ֑ ְיָי ִלְפֵנ֣י ְלִוִּי֖ם ֶאת־ַהֽ ְוִהְקַרְבָּת֥
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ם׃ ְלִוִּיֽ ַעל־ַהֽ ם ֶאת־ְיֵדיֶה֖ ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛ל

ְיָי֔ ִלְפֵנ֣י ְּתנּוָפה֙ ְלִוִּי֤ם ֶאת־ַהֽ ן ֲהֹר֨ ַאֽ ְוֵהִניף֩

ת ֶאת־ֲעֹבַד֥ ד ֲעֹב֖ ַלֽ ְוָה֕יּו ִיְׂשָרֵא֑ל ְּבֵנ֣י ת ֵמֵא֖

ַע֖ל ם ֶאת־ְיֵדיֶה֔ ִיְסְמ֣כּו ְלִוִּים֙ ְוַהֽ ְיָי׃

את ַחָּט֜ ד ֶאָח֨ ֶאת־ָהֽ ה ֲעֵׂש֠ ַוֽ֠ ים ַהָּפִר֑ אׁש ֹ֣ ר

ם׃ ְלִוִּיֽ ַעל־ַהֽ ר ְלַכֵּפ֖ ְיָי֔ ַלֽ ֹעָלה֙ ֶאָח֤ד ְוֶאת־ָהֽ

ְוִלְפֵנ֣י ן ֲהֹר֖ ַאֽ ִלְפֵנ֥י ם ְלִוִּי֔ ֶאת־ַהֽ ֲעַמְדָּת֙ ְוַהֽ

֙ ְוִהְבַּדְלָּת ְיָי׃ ַלֽ ה ְּתנּוָפ֖ ֹאָת֛ם ַנְפָּת֥ ְוֵהֽ ָבָנ֑יו

י ִל֖ יּו ְוָה֥ ִיְׂשָרֵא֑ל ְּבֵנ֣י ִמּ֖תֹו ם ְלִוִּי֔ ֶאת־ַהֽ

ם׃ ְלִוִּיֽ ַהֽ

שלח
֣ ְׁשַלח־ְל ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥

י ֲאֶׁשר־ֲאִנ֥ ַען ְּכַנ֔ ֶאת־ֶאֶ֣רץ רּו֙ ְוָיֻת֨ ים ֲאָנִׁש֗

יׁש ִא֨ ֶאָחד֩ יׁש ִא֣ ִיְׂשָרֵא֑ל ִלְבֵנ֣י ן ֹנֵת֖

יא ָנִׂש֥ ל ֹּכ֖ חּו ִּתְׁשָל֔ ֲאֹבָתיו֙ ְלַמֵּט֤ה ד ֶאָח֜

ר ִמִּמְדַּב֥ ֹמֶׁש֛ה ם ֹאָת֥ ח ַוִּיְׁשַל֨ ם׃ ָבֶהֽ

י ָראֵׁש֥ ים ֲאָנִׁש֔ ֻּכָּל֣ם ֑ ְיָי י ַעל־ִּפ֣ ן ָּפאָר֖

ְׁשמֹוָת֑ם ֶּלה ְוֵא֖ (לוי) ָּמה׃ ֵהֽ ל ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖

ְלַמֵּט֣ה ֶּבן־ַזּֽכּור׃ ַׁשּ֖מּוַע ן ְראּוֵב֔ ְלַמֵּט֣ה

ה ְיהּוָד֔ ְלַמֵּט֣ה י׃ ֶּבן־חֹוִרֽ ט ָׁשָפ֖ ִׁשְמ֔עֹון

ל ִיְגָא֖ ר ִיָּׂשׂשָכ֔ ְלַמֵּט֣ה ֶּבן־ְיֻפֶּנֽה׃ ָּכֵל֖ב

ִּבן־ֽנּון׃ ַע הֹוֵׁש֥ ִים ֶאְפָר֖ ה ְלַמֵּט֥ ף׃ ֶּבן־יֹוֵסֽ

ְלַמֵּט֣ה ֶּבן־ָרֽפּוא׃ י ַּפְלִט֖ ן ִבְנָיִמ֔ ְלַמֵּט֣ה

ף יֹוֵס֖ ְלַמֵּט֥ה י׃ ֶּבן־סֹוִדֽ ל ַּגִּדיֵא֖ ן ְזבּוֻל֔

ְלַמֵּט֣ה י׃ ֶּבן־סּוִסֽ י ַּגִּד֖ ְמַנֶּׁש֑ה ְלַמֵּט֣ה

ר ָאֵׁש֔ ְלַמֵּט֣ה י׃ ֶּבן־ְּגַמִּלֽ ל ַעִּמיֵא֖ ן ָד֔

י ַנְחִּב֖ י ַנְפָּתִל֔ ְלַמֵּט֣ה ל׃ יָכֵאֽ ֶּבן־ִמֽ ְס֖תּור

י׃ ֶּבן־ָמִכֽ ל ְּגאּוֵא֖ ד ָג֔ ְלַמֵּט֣ה י׃ ֶּבן־ָוְפִסֽ

ה ֹמֶׁש֖ ֲאֶׁשר־ָׁשַל֥ח ים ֲאָנִׁש֔ ָהֽ ְׁש֣מֹות ֵאֶּ֚לה

ַע ְלהֹוֵׁש֥ ֹמֶׁש֛ה א ַוִּיְקָר֥ ֶאת־ָהָאֶ֑רץ ָל֣תּור

ֹאָתם֙ ַוִּיְׁשַל֤ח (ישראל) ַע׃ ְיהֹוֻׁשֽ ִּבן־֖נּון

ֹ֣אֶמר ַוּי ְּכָנַ֑ען ֶאת־ֶאֶ֣רץ ָל֖תּור ה ֹמֶׁש֔

ר׃ ֶאת־ָהָהֽ ם ֲעִליֶת֖ ַוֽ ֶגב ַּבֶּנ֔ ֶזה֙ ֲע֥לּו ם ֲאֵלֶה֗

ְוֶאת־ָהָעם֙ וא ַמה־ִה֑ ֶרץ ֶאת־ָהָא֖ ם ּוְרִאיֶת֥

ְמַע֥ט ַהֽ ה ֲהָרֶפ֔ הּוא֙ ָחָז֥ק ֶהֽ יָה ָעֶל֔ ַהֹּיֵׁש֣ב

ֲאֶׁשר־הּוא֙ ֶרץ ָהָא֗ ּוָמ֣ה ב׃ ִאם־ָרֽ ֖הּוא

ּוָמ֣ה ִאם־ָרָע֑ה וא ִה֖ ה ֲהטֹוָב֥ ּה ָּב֔ ֹיֵׁש֣ב

ֲחִנ֖ים ְּבַמֽ ַהֽ ָּנה ָּבֵה֔ יֹוֵׁש֣ב ֲאֶׁשר־הּוא֙ ים ָעִר֗ ֶהֽ

ה ַהְּׁשֵמָנ֨ ֶרץ ָא֠ ָה֠ ּוָמ֣ה ים׃ ְּבִמְבָצִרֽ ם ִא֥

ִין ִאם־ַא֔ ֵעץ֙ ּה ֲהֶיֽׁש־ָּב֥ ה ִאם־ָרָז֗ וא ִה֜

ָהָאֶ֑רץ י ִמְּפִר֣ ם ּוְלַקְחֶּת֖ ם ְתַחַּזְקֶּת֔ ְוִה֨

ים׃ ֲעָנִבֽ י ִּבּכּוֵר֥ י ְיֵמ֖ ים ָּיִמ֔ ְוַה֨

קרח
ֶּבן־ֵלִו֑י ת ֶּבן־ְקָה֖ ר ֶּבן־ִיְצָה֥ ַרח ֹק֔ ח ַוִּיַּק֣

ֶלת ֶּבן־ֶּפ֖ ְו֥אֹון ֱאִליָא֛ב ְּבֵנ֧י ם ֲאִביָר֜ ַוֽ ן ְוָדָת֨

ים ֲאָנִׁש֥ ַוֽ ה ֹמֶׁש֔ ִלְפֵנ֣י ֙ מּו ַוָּיֻק֨ ן׃ ְראּוֵבֽ ְּבֵנ֥י

י ְנִׂשיֵא֥ ּוָמאָתִ֑ים ֲחִמִּׁש֣ים ל ִמְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖

ֲהלּו ָּקֽ ַוִּיֽ ם׃ ַאְנֵׁשי־ֵׁשֽ מֹוֵע֖ד י ְקִרֵא֥ ה ֵעָד֛

ֲאֵלֶה֘ם אְמ֣רּו ֹֽ ַוּי ן ֲהֹר֗ ל־ַאֽ ְוַעֽ ַעל־ֹמֶׁש֣ה

ים ְקֹדִׁש֔ ֻּכָּל֣ם ֵעָדה֙ ָכל־ָהֽ י ִּכ֤ ַרב־ָלֶכם֒

ל ַעל־ְקַה֥ ְתַנְּׂש֖אּו ִּתֽ ּוַמּ֥דּוַע ֑ ְיָי ּוְבתֹוָכ֖ם

ַעל־ָּפָנֽיו׃ ל ַוִּיֹּפ֖ ה ֹמֶׁש֔ ַוִּיְׁשַמ֣ע (לוי) ְיָי׃

ֵלאֹמר֒ ֘ ְוֶאל־ָּכל־ֲעָדת ַרח ֶאל־ֹק֜ ר ַוְיַדֵּב֨

ְוֶאת־ַהָּק֖דֹוׁש ֶאת־ֲאֶׁשר־֛לֹו ֧ ְיָי ע ְוֹיַד֨ ֶקר ֹּב֠

ִיְבַחר־ּ֖בֹו ר ֲאֶׁש֥ ְוֵא֛ת ֵאָל֑יו יב ְוִהְקִר֣

ַמְחּ֔תֹות ְקֽחּו־ָלֶכ֣ם ֲעׂ֑שּו ֹ֖את ז יו׃ ֵאָלֽ יב ַיְקִר֥

֩ ימּו ְוִׂש֩ ׁש ֵא֡ ּוְתֽנּו־ָבֵה֣ן ְוָכל־ֲעָדֽתֹו׃ ַרח ֹק֖

יׁש ָהִא֛ ה ְוָהָי֗ ר ָמָח֔ ֙ ְיָי ִלְפֵנ֤י ֶרת ְקֹט֜ ן ֲעֵליֶה֨

ַרב־ָלֶכ֖ם ַהָּק֑דֹוׁש ֣הּוא ְיָי֖ ר ֲאֶׁשר־ִיְבַח֥

ה ֹמֶׁש֖ ֹ֥אֶמר ַוּי (ישראל) י׃ ֵלִוֽ ְּבֵנ֥י

ם ִמֶּכ֗ ְמַע֣ט ַהֽ י׃ ֵלִוֽ ְּבֵנ֥י ִׁשְמעּו־ָנ֖א ַרח ֶאל־ֹק֑

ֲעַד֣ת ֵמֽ ֶאְתֶכם֙ ִיְׂשָרֵא֤ל י ֵה֨ ֱא ֩ י־ִהְבִּדיל ִּכֽ

ד ֲעֹב֗ ַלֽ ֵאָל֑יו ֶאְתֶכ֖ם יב ְלַהְקִר֥ ל ִיְׂשָרֵא֔

ה ֵעָד֖ ָהֽ ִלְפֵנ֥י ד ֲעֹמ֛ ְוַלֽ ְיָי֔ ִמְׁשַּכ֣ן ֶאת־ֲעֹבַדת֙

י ְוֶאת־ָּכל־ַאֶח֥ ֔ ְת ֹאֽ ַוַּיְקֵרב֙ ם׃ ְרָתֽ ְלָׁשֽ

ן ָלֵכ֗ ַּגם־ְּכֻהָּנֽה׃ ם ּוִבַּקְׁשֶּת֖ ִאָּת֑ י ְבֵנֽי־ֵלִו֖
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ן ֲהֹר֣ ְוַאֽ ֑ ַעל־ְיָי ים ָעִד֖ ַהֹּנֽ ֔ ְת ְוָכל־ֲעָד֣ ַאָּתה֙

יו׃ ָעָלֽ ינּו] ַתִּל֖ [ק‘ ונּו ַתִּל֖ י ִּכ֥ ַמה־֔הּוא

ם ֲאִביָר֖ ְוַלֽ ן ְלָדָת֥ א ֹ֛ ִלְקר ה ֹמֶׁש֔ ַוִּיְׁשַל֣ח

ט ְמַע֗ ַהֽ ה׃ ַנֲֽעֶלֽ א ֹ֥ ל אְמ֖רּו ֹֽ ַוּי ֱאִליָא֑ב ְּבֵנ֣י

ׁש ּוְדַב֔ ָחָלב֙ ָזַב֤ת ֶרץ ֵמֶא֨ ֙ נּו ֱעִליָת֨ ֶהֽ י ִּכ֤

ָעֵל֖ינּו ר י־ִתְׂשָּתֵר֥ ִּכֽ ַּבִּמְדָּב֑ר נּו ֲהִמיֵת֖ ַלֽ

ר׃ ַּגם־ִהְׂשָּתֵרֽ

חקת
ר׃ ֵלאֹמֽ ן ֲהֹר֖ ל־ַאֽ ְוֶאֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֔ ַוְיַדֵּב֣ר

ר ֵלאֹמ֑ ְיָי֖ ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה ה ַהּתֹוָר֔ ת ֻחַּק֣ זֹ֚את

֩ י ֵאֶל֩ ְוִיְק֣חּו ל ִיְׂשָרֵא֗ ֶאל־ְּבֵנ֣י ַּדֵּב֣ר

ֵאין־ָּבּה֙ ֲאֶׁש֤ר ה ְּתִמיָמ֗ ה ֲאֻדָּמ֜ ה ָפָר֨

ּוְנַתֶּת֣ם ל׃ ֹעֽ ָעֶל֖יָה א־ָעָל֥ה ֹֽ ל ֲאֶׁש֛ר ֔מּום

ֹאָתּה֙ יא ְוהֹוִצ֤ ַהֹּכֵה֑ן ֶאל־ֶאְלָעָז֖ר ּה ֹאָת֔

ְלָפָנֽיו׃ ּה ֹאָת֖ ט ְוָׁשַח֥ ה ֲחֶנ֔ ַּמֽ ַלֽ ֶאל־ִמ֣חּוץ

ְּבֶאְצָּב֑עֹו ּה ִמָּדָמ֖ ַהֹּכֵה֛ן ֶאְלָעָז֧ר ח ְוָלַק֞

ּה ִמָּדָמ֖ ֶהל־מֹוֵע֛ד ֹאֽ ְּפֵנ֧י ַכח ֶאל־נֹ֨ ה ְוִהָּז֞

ה ֶאת־ַהָּפָר֖ ף ְוָׂשַר֥ ים׃ ְּפָעִמֽ ַבע ֶׁש֥

ּה ְוֶאת־ָּדָמ֔ ְוֶאת־ְּבָׂשָרּה֙ ּה ֶאת־ֹעָר֤ ְלֵעיָנ֑יו

ֶאֶ֛רז ֵע֥ץ ן ַהֹּכֵה֗ ח ְוָלַק֣ ף׃ ִיְׂשֹרֽ ּה ַעל־ִּפְרָׁש֖

ֶאל־ּ֖תֹו י ְוִהְׁשִל֕ תֹוָלַ֑עת ּוְׁשִנ֣י ְוֵא֖זֹוב

יו ְּבָגָד֜ ס ְוִכֶּב֨ (לוי) ה׃ ַהָּפָרֽ ת ְׂשֵרַפ֥

א ֹ֣ ָיב ר ְוַאַח֖ ִים ַּבַּמ֔ ֙ ְּבָׂשר ְוָרַח֤ץ ן ַהֹּכֵה֗

ֶרב׃ ַעד־ָהָעֽ ן ַהֹּכֵה֖ א ְוָטֵמ֥ ֲחֶנ֑ה ַּמֽ ֶאל־ַהֽ

ץ ְוָרַח֥ ִים ַּבַּמ֔ ֙ ְּבָגָדיו ְיַכֵּב֤ס ּה ֹאָת֔ ְוַהֹּׂשֵר֣ף

ְוָאַס֣ף ֶרב׃ ַעד־ָהָעֽ א ְוָטֵמ֖ ַּבָּמִ֑ים ְּבָׂש֖רֹו

ִמ֥חּוץ ְוִהִּנ֛יַח ה ַהָּפָר֔ ֵאֶ֣פר ֵא֚ת ָט֗הֹור יׁש ִא֣

ת ֲעַד֨ ַלֽ ה ְיָת֠ ָהֽ ְוֽ֠ ָט֑הֹור ְּבָמ֣קֹום ֲחֶנ֖ה ַּמֽ ַלֽ

ַחָּט֥את ה ִנָּד֖ י ְלֵמ֥ ְלִמְׁשֶמֶ֛רת ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֧ל

ס ִכֶּב֠ ְו֠ פולין) למנהג (ישראל וא׃ ִהֽ

א ְוָטֵמ֖ יו ֶאת־ְּבָגָד֔ ַהָּפָרה֙ ֶאת־ֵאֶ֤פר ף ֹאֵס֨ ָהֽ

ְוַלֵּג֛ר ל ִיְׂשָרֵא֗ ִלְבֵנ֣י ה ְיָת֞ ָהֽ ְוֽ ַעד־ָהָעֶ֑רב

(ישראל ם׃ עֹוָלֽ ת ְלֻחַּק֥ ְּבתֹוָכ֖ם ַהָּג֥ר

ְלָכל־ֶנֶ֣פׁש ת ְּבֵמ֖ ַהֹּנֵגַ֥ע אשכנז) למנהג

ִיְתַחָּטא־֞בֹו ֣הּוא ים׃ ָיִמֽ ִׁשְבַע֥ת א ְוָטֵמ֖ ָאָד֑ם

ִיְטָה֑ר י ַהְּׁשִביִע֖ ּוַבּ֥יֹום י ַהְּׁשִליִׁש֛ ַּבּ֧יֹום

ּוַבּ֥יֹום י ַהְּׁשִליִׁש֛ ַּבּ֧יֹום א ִיְתַחָּט֜ א ֹ֨ ְוִאם־ל

ְּבֵמ֣ת ַע ָּכל־ַהֹּנֵג֡ ר׃ ִיְטָהֽ א ֹ֥ ל י ַהְּׁשִביִע֖

א ִיְתַחָּט֗ א ֹ֣ ְול ֲאֶׁשר־ָי֜מּות ם ָאָד֨ ָהֽ ְּבֶנֶ֩פׁש֩

וא ַהִה֖ ַהֶּנֶ֥פׁש ְוִנְכְרָת֛ה א ִטֵּמ֔ ֙ ְיָי ֶאת־ִמְׁשַּכ֤ן

ָטֵמ֣א ָעָליו֙ ק א־ֹזַר֤ ֹֽ ל ה ִנָּד֜ י ֵמ֨ ֩ ִּכי ִמִּיְׂשָרֵא֑ל

ם ָאָד֖ ה ַהּתֹוָר֔ זֹ֚את ֽבֹו׃ ֻטְמָא֥תֹו ֖עֹוד ה ְהֶי֔ ִיֽ

֙ ֶהל ֶאל־ָהֹא֨ ָּכל־ַהָּב֤א ֶהל ְּבֹא֑ י־ָי֣מּות ִּכֽ

ים׃ ָיִמֽ ִׁשְבַע֥ת א ִיְטָמ֖ ֶהל ָּבֹא֔ ְוָכל־ֲאֶׁש֣ר

יל ָּפִת֖ יד ֵאין־ָצִמ֥ ֲאֶׁש֛ר ָפ֔תּוַח ְּכִל֣י ֙ ְוֹכל

ַעל־ְּפֵנ֣י ע ֲאֶׁשר־ִיַּג֜ ל ְוֹכ֨ ֽהּוא׃ א ָטֵמ֖ ָעָל֑יו

ֽאֹו־ְבֶעֶ֥צם ת ְבֵמ֔ ֣אֹו ֶרב֙ ֲחַלל־ֶח֨ ַּבֽ ה ַהָּׂשֶד֗

ים׃ ָיִמֽ ִׁשְבַע֥ת א ִיְטָמ֖ ֶבר ְבָק֑ ֣אֹו ם ָאָד֖

ַחָּט֑את ַהֽ ְׂשֵרַפ֣ת ר ֲעַפ֖ ֵמֽ א ַלָּטֵמ֔ ְקחּו֙ ְוָלֽ

ִלי׃ ֶאל־ֶּכֽ ַחִּי֖ים ִים ַמ֥ ָעָל֛יו ן ְוָנַת֥

בלק
ָּכל־ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ה ֵא֛ת ֶּבן־ִצּ֑פֹור ָּבָל֖ק ֥ ְרא ַוַּי

ָהָע֛ם ִמְּפֵנ֥י ב מֹוָא֜ ָגר ַוָּי֨ י׃ ֱאֹמִרֽ ָלֽ ל ִיְׂשָרֵא֖

ְּבֵנ֥י ִמְּפֵנ֖י ב מֹוָא֔ ֣ ָקץ ַוָּי ַרב־֑הּוא י ִּכ֣ ד ְמֹא֖

ן ִמְדָי֗ ֶאל־ִזְקֵנ֣י ב מֹוָא֜ אֶמר ֹ֨ ַוּי ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ

ינּו יֹבֵת֔ ֶאת־ָּכל־ְסִב֣ ֙ ַהָּקָהל ֲח֤כּו ְיַלֽ ה ַעָּת֞

ּוָבָל֧ק ַהָּׂשֶד֑ה ֣ ֶרק ֶי ת ֵא֖ ַהּׁ֔שֹור ִּכְלֹח֣

(לוי) וא׃ ַהִהֽ ָּבֵע֥ת ב ְלמֹוָא֖ ֶל ֶמ֥ ֶּבן־ִצּ֛פֹור

ֶּבן־ְּב֗עֹור ֶאל־ִּבְלָע֣ם ים ַמְלָאִכ֜ ח ַוִּיְׁשַל֨

ְּבֵנֽי־ַעּ֖מֹו ֶרץ ֶא֥ ַעל־ַהָּנָה֛ר ֲאֶׁש֧ר ֠תֹוָרה ְּפ֠

ִים֙ ִמִּמְצַר֨ ָיָצ֤א ַע֣ם ה ֵּנ֠ ִה֠ ר ֵלאֹמ֗ ִלְקרֹא־֑לֹו

ב ֹיֵׁש֖ ְו֥הּוא ֶרץ ָהָא֔ ֶאת־ֵע֣ין ִכָּסה֙ ִהֵּנ֤ה

ֶאת־ָהָע֣ם י ָרה־ִּל֜ ָאֽ א ְלָכה־ָּנ֨ ְוַעָּתה֩ י׃ ִמֻּמִלֽ

֙ אּוַכל אּוַל֤י ִּני ִמֶּמ֔ הּוא֙ י־ָע֥צּום ִּכֽ ה ַהֶּז֗

ְעִּתי ָיַד֗ י ִּכ֣ ִמן־ָהָאֶ֑רץ ּנּו  ֲרֶׁש֖ ֲאָגֽ ַוֽ ַנֶּכה־ּ֔בֹו

ר ָּתֹא֖ ר ֲאֶׁש֥ ַוֽ ְמֹבָר֔ ֙ ֲאֶׁשר־ְּתָבֵר ֵא֤ת



התורה קריאת 294

ן ִמְדָי֔ ְוִזְקֵנ֣י מֹוָאב֙ ִזְקֵנ֤י ְל֜כּו ַוֵּי֨ ר׃ יּוָאֽ

ַוְיַדְּב֥רּו ם ֶאל־ִּבְלָע֔ אּו֙ ַוָּיֹב֨ ְּבָיָד֑ם ים ּוְקָסִמ֖

ֹ֣אֶמר ַוּי (ישראל) ק׃ ָבָלֽ י ִּדְבֵר֥ ֵאָל֖יו

ֶאְתֶכם֙ י ֹבִת֤ ֲהִׁשֽ ַוֽ ְיָלה ַהַּל֔ ֹפה֙ ינּו ִל֤ ם ֲאֵליֶה֗

ַוֵּיְֽׁש֥בּו ֵאָל֑י ֖ ְיָי ר ְיַדֵּב֥ ֲאֶׁש֛ר ַּכֽ ר ָּדָב֔

ים ִה֖ ֱא א ֹ֥ ַוָּיב ם׃ ִעם־ִּבְלָעֽ ב י־מֹוָא֖ ָׂשֵרֽ

ֶּלה ָהֵא֖ ים ֲאָנִׁש֥ ָהֽ י ִמ֛ אֶמר ֹ֕ ַוּי ֶאל־ִּבְלָע֑ם

ָּבָל֧ק ים ִה֑ ֱא ֶאל־ָהֽ ִּבְלָע֖ם ֹ֥אֶמר ַוּי ׃ ִעָּמֽ

ִהֵּנ֤ה י׃ ֵאָלֽ ָׁשַל֥ח ב מֹוָא֖ ֶל ֶמ֥ ר ֶּבן־ִצֹּפ֛

ֶאת־ֵע֣ין ַוְיַכ֖ס ִים ִמִּמְצַר֔ ַהֹּיֵצ֣א ָהָעם֙

אּוַל֥י ֹא֔תֹו ָבה־ִּלי֙ ָקֽ ְלָכ֤ה ה ַעָּת֗ ָהָאֶ֑רץ

ֹ֤אֶמר ַוּי יו׃  ַרְׁשִּתֽ ְוֵגֽ ּ֖בֹו ְלִהָּלֶ֥חם אּוַכ֛ל

א ֹ֤ ל ִעָּמֶה֑ם ֵתֵל֖ א ֹ֥ ל ם ֶאל־ִּבְלָע֔ ִהים֙ ֱא

ֽהּוא׃ ָב֖רּו י ִּכ֥ ם ֶאת־ָהָע֔ ָתֹאר֙

פינחס
ס ֹיְנָח֨ ִּפֽ ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥

יב ֵהִׁש֤ ן ַהֹּכֵה֗ ן ֲהֹר֣ ֶּבן־ַאֽ ר ֶּבן־ֶאְלָעָז֜

ְּבַקְנ֥אֹו ל ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֔ ֵמַע֣ל ֶאת־ֲחָמִתי֙

יִתי א־ִכִּל֥ ֹֽ ְול ְּבתֹוָכ֑ם י ֶאת־ִקְנָאִת֖

י ִהְנִנ֨ ר ֱאֹמ֑ ָלֵכ֖ן י׃ ְּבִקְנָאִתֽ ל ֶאת־ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖

ְוָהְ֤יָתה (לוי) ם׃ ָׁשֽל י ֶאת־ְּבִריִת֖ ֛לֹו ן ֹנֵת֥

עֹוָל֑ם ְּכֻהַּנ֣ת ית ְּבִר֖ יו ֲחָר֔ ַאֽ ּוְלַזְר֣עֹו ֙ ּל

ַעל־ְּבֵנ֥י ר ַוְיַכֵּפ֖ יו ָה֔ א ֵלֽ ִקֵּנא֙ ֲאֶׁש֤ר ַחת ַּת֗

ֲאֶׁש֤ר ה ַהֻּמֶּכ֗ ל ִיְׂשָרֵא֜ יׁש ִא֨ ְוֵׁשם֩ ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ

יא ְנִׂש֥ ֶּבן־ָס֑לּוא י ִזְמִר֖ ית ֶאת־ַהִּמְדָיִנ֔ ֻהָּכה֙

ַהֻּמָּכ֛ה ִאָּׁש֧ה ָהֽ ם ְוֵׁש֨ י׃ ַלִּׁשְמֹעִנֽ ב ֵבית־ָא֖

ֻאּ֥מֹות אׁש ֹ֣ ר ַבת־֑צּור י ָּכְזִּב֣ ַהִּמְדָיִנ֖ית

ר ַוְיַדֵּב֥ (ישראל) פ ֽהּוא׃ ְּבִמְדָי֖ ן ֵּבית־ָא֛ב

ֶאת־ַהִּמְדָיִנ֑ים ָצ֖רֹור ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖

ם ָלֶכ֔ ֵהם֙ ים ֲרִר֥ ִּכי־ֹצֽ ם׃ אֹוָתֽ ם ְוִהִּכיֶת֖

ַעל־ְּדַב֣ר ָלֶכ֖ם ֲאֶׁשר־ִנְּכ֥לּו ְּבִנְכֵליֶה֛ם

ִמְדָין֙ יא ַבת־ְנִׂש֤ י ָּכְזִּב֨ ר ְוַעל־ְּדַב֞ ְּפ֑עֹור

ר ַעל־ְּדַב֥ ה ְביֹום־ַהַּמֵּגָפ֖ ַהֻּמָּכ֥ה ם ֲאֹחָת֔

ֹ֤אֶמר ַוּי פ ַהַּמֵּגָפ֑ה י ֲחֵר֣ ַאֽ י ַוְיִה֖ ְּפֽעֹור׃

ן ֲהֹר֥ ֶּבן־ַאֽ ֶאְלָעָז֛ר ְוֶא֧ל ה ֶאל־ֹמֶׁש֔ ֙ ְיָי

ָּכל־ֲעַד֣ת אׁש ֹ֣ ֶאת־ר ְׂש֞אּו ר׃ ֵלאֹמֽ ן ַהֹּכֵה֖

ְעָלה ָוַמ֖ ָׁשָנ֛ה ים ֶעְׂשִר֥ ן ִמֶּב֨ ל ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֗

ל׃ ְּבִיְׂשָרֵאֽ א ָצָב֖ א ָּכל־ֹיֵצ֥ ֲאֹבָת֑ם ְלֵב֣ית

ם ֹאָת֖ ַהֹּכֵה֛ן ְוֶאְלָעָז֧ר ה ֹמֶׁש֜ ר ַוְיַדֵּב֨

ר׃ ֵלאֹמֽ ְיֵר֖חֹו ן ַעל־ַיְרֵּד֥ מֹוָא֑ב ת ְרֹב֣ ְּבַעֽ

֤ ְיָי ה ִצָּו֨ ֲאֶׁשר֩ ַּכֽ ָוָמְ֑עָלה ָׁשָנ֖ה ים ֶעְׂשִר֥ ִמֶּב֛ן

ֶרץ ֵמֶא֥ ים ְצִא֖ ַהֹּיֽ ל ִיְׂשָרֵא֔ ּוְבֵנ֣י ֶאת־ֹמֶׁשה֙

ִים׃ ִמְצָרֽ

מטות
ִלְבֵנ֥י ַהַּמּ֔טֹות ֶאל־ָראֵׁש֣י ֹמֶׁשה֙ ַוְיַדֵּב֤ר

ִצָּו֥ה ר ֲאֶׁש֖ ר ַהָּדָב֔ ֶז֣ה ר ֵלאֹמ֑ ל ִיְׂשָרֵא֖

ֽאֹו־ִהָּׁשַ֤בע ְיָי֗ ַלֽ ֶדר ֶנ֜ ר י־ִיֹּד֨ ִּכֽ ִאיׁש֩ ְיָי׃

ל ַיֵח֖ א ֹ֥ ל ַעל־ַנְפׁ֔שֹו ִאָּסר֙ ר ֶלְאֹס֤ ְׁשֻבָעה֙

ה ְוִאָּׁש֕ ה׃ ַיֲֽעֶׂשֽ יו ִמִּפ֖ א ְּכָכל־ַהֹּיֵצ֥ ְּדָב֑רֹו

ית ְּבֵב֥ ִאָּס֛ר ה ְסָר֥ ְוָאֽ ֑ ְיָי ַלֽ ֶנ֖ ֶדר ר י־ִתֹּד֥ ִּכֽ

ּה ֶאת־ִנְדָר֗ יָה ָאִב֜ ע ְוָׁשַמ֨ יָה׃ ִּבְנֻעֶרֽ יָה ָאִב֖

יׁש ֱחִר֥ ְוֶהֽ ּה ַעל־ַנְפָׁש֔ ְסָר֣ה ָאֽ ֲאֶׁש֣ר ֱאָסָרּה֙ ֶוֽ

ְוָכל־ִאָּס֛ר יָה ָּכל־ְנָדֶר֔ מּו֙ ְוָק֨ יָה ָאִב֑ ָלּ֖ה

יא ְוִאם־ֵהִנ֨ ָיֽקּום׃ ּה ַעל־ַנְפָׁש֖ ה ְסָר֥ ֲאֶׁשר־ָאֽ

יָה ָּכל־ְנָדֶר֗ ֒ ָׁשְמע ְּב֣יֹום ֹאָתּ֘ה יָה ָאִב֣

א ֹ֣ ל ּה ַעל־ַנְפָׁש֖ ה ְסָר֥ ֲאֶׁשר־ָאֽ יָה ֱאָסֶר֛ ֶוֽ

יָה ָאִב֖ י־ֵהִנ֥יא ִּכֽ ּה ְסַלח־ָל֔ ִיֽ ֙  ְיָי ַוֽ ָי֑קּום

יָה ּוְנָדֶר֖ יׁש ְלִא֔ ְהֶיה֙ ִתֽ ְוִאם־ָה֤יֹו ּה׃ ֹאָתֽ

ה ְסָר֖ ָאֽ ר ֲאֶׁש֥ יָה ְׂשָפֶת֔ ִמְבָט֣א אֹ֚ו ָעֶל֑יָה

ָׁשְמ֖עֹו ְּב֥יֹום ִאיָׁשּ֛ה ע ְוָׁשַמ֥ ּה׃ ַעל־ַנְפָׁשֽ

ָה ֱאָסֶר֛ ֶוֽ יָה ְנָדֶר֗ מּו ְוָק֣ ָלּ֑ה יׁש ֱחִר֣ ְוֶהֽ

ְּב֨יֹום ם ִא֠ ְו֠ מּו׃ ָיֻקֽ ּה ַעל־ַנְפָׁש֖ ה ְסָר֥ ֲאֶׁשר־ָאֽ

ֶאת־ִנְדָרּה֙ ר ְוֵהֵפ֗ אֹוָתּה֒ ָיִנ֣יא ִאיָׁשּ֘ה ַעֽ ְׁשֹמ֣

ר ֲאֶׁש֥ יָה ְׂשָפֶת֔ ִמְבָט֣א ְוֵאת֙ יָה ָעֶל֔ ֲאֶׁש֣ר

(לוי) ּה׃ ח־ָלֽ ְסַלֽ ִיֽ ֖  ְיָי ַוֽ ַעל־ַנְפָׁשּ֑ה ה ְסָר֖ ָאֽ

ה ְסָר֥ ֲאֶׁשר־ָאֽ ל ֹּכ֛ ּוְגרּוָׁש֑ה ַאְלָמָנ֖ה ֥ ֶדר ְוֵנ
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ית ְוִאם־ֵּב֥ יָה׃ ָעֶלֽ ָי֥קּום ּה ַעל־ַנְפָׁש֖

ּה ַעל־ַנְפָׁש֖ ִאָּס֛ר ה ְסָר֥ אֹו־ָאֽ ָנָדָ֑רה ּה ִאיָׁש֖

א ֹ֥ ל ּה ָל֔ ׁש ֱחִר֣ ְוֶהֽ ִאיָׁשּה֙ ְוָׁשַמ֤ע ה׃ ִּבְׁשֻבָעֽ

ְוָכל־ִאָּס֛ר יָה ָּכל־ְנָדֶר֔ מּו֙ ְוָק֨ ֹאָתּ֑ה ֵהִנ֖יא

ְוִאם־ָהֵפר֩ ָיֽקּום׃ ּה ַעל־ַנְפָׁש֖ ה ְסָר֥ ֲאֶׁשר־ָאֽ

א ָּכל־מֹוָצ֨ ֒ ָׁשְמע ְּב֣יֹום ִאיָׁשּ֘ה ם ֹאָת֥ ר ָיֵפ֨

ָי֑קּום א ֹ֣ ל ּה ַנְפָׁש֖ ר ּוְלִאַּס֥ יָה ִלְנָדֶר֛ ְׂשָפֶת֧יָה

(ישראל) ּה׃ ח־ָלֽ ְסַלֽ ִיֽ ֖  ְיָי ַוֽ ם ֲהֵפָר֔ ִאיָׁשּ֣ה

ָנֶ֑פׁש ְלַעֹּנ֣ת ר ִאָּס֖ ְוָכל־ְׁשֻבַע֥ת ֛ ֶדר ָּכל־ֵנ

ֲחֵרׁש֩ ְוִאם־ַהֽ ּנּו׃ ְיֵפֶרֽ ּה ְוִאיָׁש֥ ּנּו ְיִקיֶמ֖ ּה ִאיָׁש֥

ְוֵהִקים֙ ֶאל־יֹום֒ ִמּ֣יֹום ִאיָׁשּ֘ה ָלּ֥ה יׁש ַיֲֽחִר֨

ֲאֶׁש֣ר יָה ֶאת־ָּכל־ֱאָסֶר֖ ֥אֹו יָה ֶאת־ָּכל־ְנָדֶר֔

ְּב֥יֹום ָלּ֖ה ׁש ֱחִר֥ ִּכי־ֶהֽ ם ֹאָת֔ ים ֵהִק֣ ָעֶל֑יָה

ָׁשְמ֑עֹו ֲחֵר֣י ַאֽ ם ֹאָת֖ ָיֵפ֛ר ר ְוִאם־ָהֵפ֥ ָׁשְמֽעֹו׃

ִצָּו֤ה ר ֲאֶׁש֨ ים ֻחִּק֗ ַהֽ ֵאֶּ֣לה ָנּֽה׃ ֶאת־ֲע א ְוָנָׂש֖

ֵּבין־ָא֣ב ְלִאְׁשּ֑תֹו יׁש ִא֖ ין ֵּב֥ ה ֶאת־ֹמֶׁש֔ ֙ ְיָי

יָה׃ ָאִבֽ ית ֵּב֥ יָה ִּבְנֻעֶר֖ ְלִבּ֔תֹו

מסעי
ֲאֶׁש֥ר ל ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֗ ַמְסֵע֣י ֶּלה ֵא֜

ְלִצְבֹאָת֑ם ִים ִמְצַר֖ ֶרץ ֵמֶא֥ ָיְֽצ֛אּו

ה ֹמֶׁש֜ ב ַוִּיְכֹּת֨ ן׃ ֲהֹרֽ ְוַאֽ ה ְּבַיד־ֹמֶׁש֖

֑ ְיָי י ַעל־ִּפ֣ ם ְלַמְסֵעיֶה֖ ֵאיֶה֛ם ֶאת־מֹוָצֽ

ַוִּיְס֤עּו ם׃ ֵאיֶהֽ ְלמֹוָצֽ ם ַמְסֵעיֶה֖ ֶּלה ְוֵא֥

ָעָׂש֛ר ה ֲחִמָּׁש֥ ַּבֽ ִראׁ֔שֹון ָהֽ ֶדׁש ַּבֹח֣ ַרְעְמֵסס֙ ֵמֽ

ַסח ַהֶּפ֗ ֳחַר֣ת ִמָּמֽ ִראׁ֑שֹון ָהֽ ֶדׁש ַלֹח֣ ֖יֹום

ְלֵעיֵנ֖י ה ָרָמ֔ ְּבָי֣ד ֙ ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל ָיְֽצ֤אּו

ים ְמַקְּבִר֗ ּוִמְצַרִ֣ים (לוי) ִים׃ ָּכל־ִמְצָרֽ

ָּכל־ְּב֑כֹור ם ָּבֶה֖ ֛ ְיָי ִהָּכ֧ה ר ֲאֶׁש֨ ֵאת֩

ַוִּיְס֥עּו ים׃ ְׁשָפִטֽ ֖ ְיָי ה ָעָׂש֥ ם ֵהיֶה֔ ֣ ּוֵבא

ת׃ ְּבֻסֹּכֽ  ַּיֲֽח֖נּו ַוֽ ַרְעְמֵס֑ס ֵמֽ ל ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖

ה ִּבְקֵצ֥ ר ֲאֶׁש֖ ם ְבֵאָת֔ ַוַּיֲֽח֣נּו ת ִמֻּסֹּכ֑ ַוִּיְס֖עּו

ָׁשב֙ ַוָּי֨ ם ֵאָת֔ ֵמֽ ֙ ַוִּיְסעּו (ישראל) ר׃ ַהִּמְדָּבֽ

ְצ֑פֹון ַּבַ֣על ַעל־ְּפֵנ֖י ר ֲאֶׁש֥ ת ִחיֹר֔ ַהֽ י ַעל־ִּפ֣

ת ִחיֹר֔ ַהֽ ִמְּפֵנ֣י ֙ ַוִּיְסעּו ל׃ ִמְגֹּדֽ ִלְפֵנ֥י  ַּיֲֽח֖נּו ַוֽ

ְל֜כּו ַוֵּי֨ ַהִּמְדָּבָ֑רה ־ַהָּי֖ם ְבתֹו ַוַּיַֽעְב֥רּו

 ַּיֲֽח֖נּו ַוֽ ם ֵאָת֔ ְּבִמְדַּב֣ר ָיִמים֙ ֶׁשת ֤ ְׁש ֶר ֶּד֣

ֵאיִלָ֑מה אּו ַוָּיֹב֖ ה ִמָּמָר֔ ַוִּיְסעּו֙ ה׃ ְּבָמָרֽ

ים ְוִׁשְבִע֥ ַמִ֛ים ֵעיֹנ֥ת ה ֶעְׂשֵר֜ ים ְׁשֵּת֨ ם ּ֠וְבֵאיִל֠

 ַּיֲֽח֖נּו ַוֽ ֵאיִל֑ם ֵמֽ ַוִּיְס֖עּו ם׃  ַּיֲֽחנּו־ָׁשֽ ַוֽ ים ְּתָמִר֖

ַעל־ַים־ֽסּוף׃

דברים
ֹמֶׁשה֙ ִּדֶּב֤ר ר ֲאֶׁש֨ ים ַהְּדָבִר֗ ֵאֶּ֣לה

ר ַּבִּמְדָּב֡ ַהַּיְרֵּד֑ן ְּבֵעֶ֖בר ל ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵא֔

ֶפל ּוֵבין־ֹּת֛ ן ֵּבין־ָּפאָר֧ ֜סּוף ֨מֹול ֲעָרָבה֩ ָּבֽ

יֹום֙ ר ָעָׂש֥ ד ַאַח֨ ב׃ ָזָהֽ י ְוִד֥ ת ֲחֵצֹר֖ ַוֽ ְוָלָב֑ן

ַּבְרֵנַֽע׃ ׁש ָקֵד֥ ַע֖ד ַהר־ֵׂשִע֑יר ֶר ֶּד֖ ב ֹחֵר֔ ֵמֽ

ֶדׁש ֹח֖ ר י־ָעָׂש֥ ְּבַעְׁשֵּתֽ ה ָׁשָנ֔ ְּבַאְרָּבִע֣ים  ְיִהי֙ ַוֽ

ֶאל־ְּבֵנ֣י ֹמֶׁשה֙ ִּדֶּב֤ר ֶדׁש ַלֹח֑ ְּבֶאָח֣ד

ם׃ ֲאֵלֶהֽ ֹא֖תֹו ֛ ְיָי ִצָּו֧ה ר ֲאֶׁש֨ ל ֹכ֠ ְּכ֠ ל ִיְׂשָרֵא֔

י ֱאֹמִר֔ ָהֽ ֶמֶ֣ל ִסיֹחן֙ ֵא֚ת ַהֹּכ֗תֹו ֲחֵר֣י ַאֽ (לוי)

ֶמֶ֣ל עֹ֚וג ת ְוֵא֗ ְּבֶחְׁשּ֑בֹון ב יֹוֵׁש֖ ר ֲאֶׁש֥

ִעי׃ ְּבֶאְדֶרֽ ת ְּבַעְׁשָּתֹר֖ ב ֲאֶׁשר־יֹוֵׁש֥ ן ַהָּבָׁש֔

יל הֹוִא֣ מֹוָא֑ב ְּבֶאֶ֣רץ ן ַהַּיְרֵּד֖ ְּבֵעֶ֥בר

ר׃ ֵלאֹמֽ ֹ֖את ַהּז ה ֶאת־ַהּתֹוָר֥ ֵּבֵא֛ר ה ֹמֶׁש֔

ר ֵלאֹמ֑ ְּבֹחֵר֣ב ֵאֵל֖ינּו ר ִּדֶּב֥ ֵה֛ינּו ֱא ֧ ְיָי

ּוְס֣עּו ְּפ֣נּו ַהֶּזֽה׃ ר ָּבָה֥ ֶבת ֶׁש֖ ַרב־ָלֶכ֥ם

ְוֶאל־ָּכל־ְׁשֵכָניו֒ ֱאֹמִרי֘ ָהֽ ר ַה֥ אּו ּוֹב֨ ם ָלֶכ֗

ּוְב֣חֹוף ֖ ֶגב ּוַבֶּנ ּוַבְּׁשֵפָל֥ה ָבָה֛ר ה ֲעָרָב֥ ָּבֽ

ר ַעד־ַהָּנָה֥ ְוַהְּלָב֔נֹון ֙ ְּכַנֲֽעִני ַהֽ ֶאֶ֤רץ ַהָּי֑ם

ִּתי ָנַת֥ ְרֵא֛ה (ישראל) ת׃ ְנַהר־ְּפָרֽ ל ַהָּגֹד֖

ֶרץ ֶאת־ָהָא֔ ּוְרׁ֣שּו ֹּב֚אּו ֶאת־ָהָאֶ֑רץ ִלְפֵניֶכ֖ם

ם ְלַאְבָרָה֨ ם ֵתיֶכ֜ ֲאֹב֨ ַלֽ ָי֠ ְי֠ ִנְׁשַּב֣ע ֲאֶׁש֣ר

ּוְלַזְרָע֖ם ם ָלֶה֔ ָלֵת֣ת ּֽוְלַיֲֽעֹקב֙ ְלִיְצָח֤ק

וא ַהִה֖ ָּבֵע֥ת ם ֲאֵלֶכ֔ ֹאַמ֣ר ָוֽ ם׃ ֲחֵריֶהֽ ַאֽ

ם׃ ֶאְתֶכֽ ת ְׂשֵא֥ י ְלַבִּד֖ א־אּוַכ֥ל ֹֽ ל ר ֵלאֹמ֑

ַהּ֔יֹום ְוִהְּנֶכ֣ם ֶאְתֶכ֑ם ִהְרָּב֣ה ֵהיֶכ֖ם ֽ ֱא ֥ ְיָי
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ם ֲאֽבֹוֵתֶכ֗ ֵה֣י ֱא ְיָי֞ ב׃ ָלֹרֽ ִים ַהָּׁשַמ֖ י ְּכֽכֹוְכֵב֥

יָבֵר֣ ִוֽ ים ְּפָעִמ֑ ֶאֶ֣לף ָּכֶכ֖ם ֲעֵליֶכ֛ם ֹיֵס֧ף

ם׃ ָלֶכֽ ר ִּדֶּב֥ ר ֲאֶׁש֖ ַּכֽ ם ֶאְתֶכ֔

ואתחנן
ֲאֹדָנ֣י ר׃ ֵלאֹמֽ וא ַהִה֖ ָּבֵע֥ת ֑ ֶאל־ְיָי ֶאְתַחַּנ֖ ן ָוֽ

֔ ת־ַעְבְּד ֶאֽ ְלַהְר֣אֹות ִחּ֨לֹוָת֙ ַהֽ ַאָּת֤ה ְיָי֗

ֲאֶׁש֤ר ה ֲחָזָק֑ ַהֽ ֖  ְד ְוֶאת־ָיֽ ֔ ת־ָּגְדְל ֶא֨

ה ֲאֶׁשר־ַיֲֽעֶׂש֥ ֶרץ ּוָבָא֔ ַּבָּׁשַמִ֣ים ֙ ִמי־ֵאל

א ֶאְעְּבָרה־ָּנ֗ ׃ ְוִכְגֽבּוֹרֶתֽ י ֲעֶׂש֖ ְכַמֽ

ְּבֵעֶ֣בר ר ֲאֶׁש֖ ה ַהּטֹוָב֔ ֶאת־ָהָאֶ֣רץ ְוֶאְרֶאה֙

(לוי) ן׃ ְוַהְּלָבֹנֽ ַהֶּז֖ה ַהּ֛טֹוב ר ָהָה֥ ַהַּיְרֵּד֑ן

ע ָׁשַמ֖ א ֹ֥ ְול ם ְלַמַ֣עְנֶכ֔ ֙ ִּבי ֥ ְיָי ר ַוִּיְתַעֵּב֨

ַאל־ּ֗תֹוֶסף ַרב־ָל֔ ֵאַלי֙ ֤ ְיָי אֶמר ֹ֨ ַוּי ֵאָל֑י

ֲעֵל֣ה ַהֶּזֽה׃ ר ַּבָּדָב֥ ֖עֹוד ֵאַל֛י ר ַּדֵּב֥

ָנה ְוָצֹפ֛ ָיָּ֧מה ֵעיֶנ֛י א ְוָׂש֥ ה ַהִּפְסָּג֗ אׁש ֹ֣ ר

א ֹ֥ ִּכי־ל ְבֵעיֶנ֑י ּוְרֵא֣ה ָחה ּוִמְזָר֖ ָנה ְוֵתיָמ֥

ַע ֶאת־ְיהֹוֻׁש֖ ו ְוַצ֥ ַהֶּזֽה׃ ן ֶאת־ַהַּיְרֵּד֥ ר ֲעֹב֖ ַתֽ

֙ ִלְפֵני ר ַיֲֽעֹב֗ ִּכי־֣הּוא ְוַאְּמֵצ֑הּו הּו ְוַחְּזֵק֣

ֶרץ ֶאת־ָהָא֖ ם אֹוָת֔ יל ַיְנִח֣ ְוהּוא֙ ה ַהֶּז֔ ָהָע֣ם

ית ֵּב֥ ֖מּול ְיא ַּבָּג֔ ַוֵּנֶׁ֣שב ה׃ ִּתְרֶאֽ ר ֲאֶׁש֥

ֻחִּקים֙ ֶאל־ַהֽ ְׁשַמ֤ע ל ִיְׂשָרֵא֗ ְוַעָּת֣ה פ ְּפֽעֹור׃

ֶאְתֶכ֖ם ד ְמַלֵּמ֥ י ֹנִכ֛ ָאֽ ֲאֶׁש֧ר ים ְוֶאל־ַהִּמְׁשָּפִט֔

יִרְׁשֶּת֣ם ִוֽ ּוָבאֶתם֙ ְח֗יּו ִּתֽ ְלַמַ֣ען ֲעׂ֑שֹות ַלֽ

ן ֹנֵת֥ ֵתיֶכ֖ם ֲאֹבֽ י ֵה֥ ֱא ֛ ְיָי ֲאֶׁש֧ר ֶרץ ֶאת־ָהָא֔

ֹנִכי֙ ָאֽ ֲאֶׁש֤ר ַעל־ַהָּדָבר֙ פּו ֹתִס֗ א ֹ֣ ל ם׃ ָלֶכֽ

ר ִלְׁשֹמ֗ ִמֶּמּ֑נּו ִתְגְר֖עּו א ֹ֥ ְול ם ֶאְתֶכ֔ ְמַצֶּו֣ה

ְמַצֶּו֥ה י ֹנִכ֖ ָאֽ ר ֲאֶׁש֥ ם ֵהיֶכ֔ ֽ ֱא ֣ ְיָי ת֙ ֶאת־ִמְצ

ה ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ ֵא֛ת רֹ֔אֹות ָהֽ יֵניֶכם֙ ֵעֽ ם׃ ֶאְתֶכֽ

ֲאֶׁש֤ר יׁש ָכל־ָהִא֗ י ִּכ֣ ְּפ֑עֹור ְּבַבַ֣על ֖ ְיָי

֥ ְיָי ִהְׁשִמי֛דֹו ַעל־ְּפ֔עֹור ַבֽ י ֲחֵר֣ ַאֽ ֙ ָהַל

֖ ְיָי ַּבֽ ים ַהְּדֵבִק֔ ְוַאֶּתם֙ ׃ ִמִּקְרֶּבֽ י ֶה֖ ֱא

(ישראל) ַהּֽיֹום׃ ֻּכְּלֶכ֖ם ַחִּי֥ים ֵהיֶכ֑ם ֽ ֱא

ים ּוִמְׁשָּפִט֔ ֻחִּקים֙ ם ֶאְתֶכ֗ ִלַּמְ֣דִּתי ְרֵא֣ה

ֶרב ְּבֶק֣ ן ֵּכ֔ ֲעׂ֣שֹות ַלֽ ָה֑י ֱא ֣ ְיָי ֖ ִני ִצַּו ר ֲאֶׁש֥ ַּכֽ

ּה׃ ְלִרְׁשָּתֽ ָּמה ָׁש֖ ים ָּבִא֥ ַאֶּת֛ם ר ֲאֶׁש֥ ֶרץ ָהָא֔

ָחְכַמְתֶכם֙ וא ִה֤ י ִּכ֣ ַוֲֽעִׂשיֶתם֒ ּוְׁשַמְרֶּת֘ם

ֵא֚ת ִיְׁשְמ֗עּון ֲאֶׁש֣ר ים ַעִּמ֑ ָהֽ ְלֵעיֵנ֖י ם יַנְתֶכ֔ ּוִב֣

ַעם־ָחָכ֣ם ק ַר֚ ְוָאְמ֗רּו ֶּלה ָהֵא֔ ים ֻחִּק֣ ָּכל־ַהֽ

ִמי־֣גֹוי ִּכ֚י ַהֶּזֽה׃ ַהָּג֖דֹול ַהּ֥גֹוי ְוָנ֔בֹון

֣ ְיָי ַּכֽ ֵאָל֑יו ים ְקֹרִב֣ ים ִה֖ ֱא ֲאֶׁשר־֥לֹו ָּג֔דֹול

ָּג֔דֹול ּ֣גֹוי ֙ ּוִמי יו׃ ֵאָלֽ נּו ְּבָכל־ָקְרֵא֖ ינּו ֵה֔ ֱא

֙ ְּכֹכל ם ַצִּדיִק֑ ים ּוִמְׁשָּפִט֖ ים ֻחִּק֥ ֲאֶׁשר־֛לֹו

ִלְפֵניֶכ֖ם ן ֹנֵת֥ י ֹנִכ֛ ָאֽ ֲאֶׁש֧ר את ֹ֔ ַהּז ַהּתֹוָר֣ה

ַהּֽיֹום׃

עקב
ַהִּמְׁשָּפִטים֙ ֵא֤ת ִּתְׁשְמ֗עּון ֵעֶ֣קב ְוָהָי֣ה

ְוָׁשַמר֩ ֹאָת֑ם ם ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ ם ּוְׁשַמְרֶּת֥ ֶּלה ָהֵא֔

ֶסד ְוֶאת־ַהֶח֔ ת־ַהְּבִרית֙ ֶאֽ ֗ ְל י ֶה֜ ֱא ְיָי֨

֖ ַרְכ ּוֵבֽ ֔ ֲאֵהְ֣ב ַוֽ ׃ י ֲאֹבֶתֽ ַלֽ ע ִנְׁשַּב֖ ר ֲאֶׁש֥

ְדָמֶת֠ י־ַא֠ ּוְפִרֽ ֣ י־ִבְטְנ ְּפִרֽ ּוֵבַר֣ ְוִהְרֶּב֑

֙ י ְׁשַגר־ֲאָלֶפ֨ ְוִיְצָהֶר֗ ֣ ירְׁש ְוִתֽ ֜ ְנ ְּדָג֨

ע ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ ַע֚ל צֹאֶנ֔ ת ְוַעְׁשְּתֹר֣

ְהֶי֖ה ִּתֽ ָּב֥רּו ׃ ָלֽ ָלֶ֥תת י ֲאֹבֶת֖ ַלֽ

ה ֲעָקָר֖ ַוֽ ר ָעָק֥ ֛ ְב ְהֶי֥ה לֹא־ִיֽ ים ַעִּמ֑ ִמָּכל־ָהֽ

ִלי ָּכל־ֹח֑ ֖ ִמְּמ ֛ ְיָי יר ְוֵהִס֧ ׃ ּוִבְבֶהְמֶּתֽ

ְעָּת ָיַד֗ ֲאֶׁש֣ר ים ָרִע֜ ָהֽ ִים ִמְצַר֨ ֩ ְוָכל־ַמְדֵוי

׃ י ְּבָכל־ֽׂשְנֶאֽ ּוְנָתָנ֖ם ָּב֔ ְיִׂשיָמם֙ א ֹ֤ ל

֙ י ֶה֨ ֱא ֤ ְיָי ר ֲאֶׁש֨ ים ַעִּמ֗ ֶאת־ָּכל־ָהֽ ַכְלָּת֣ ְוָאֽ

א ֹ֤ ְול ֲעֵליֶה֑ם ֖ יְנ ֵעֽ א־ָת֥חֹוס ֹֽ ל ָל֔ ֹנֵת֣ן

֖הּוא ׁש י־מֹוֵק֥ ִּכֽ ם ֵהיֶה֔ ֣ ֶאת־ֱא ֲעֹבד֙ ַתֽ

ם ַהּגֹוִי֥ ים ַרִּב֛ ֔ ִּבְלָבְ֣ב תֹאַמר֙ י ִּכ֤ ס ׃ ָלֽ

א ֹ֥ ל ם׃ ְלֽהֹוִריָׁשֽ אּוַכ֖ל ֵאיָכ֥ה ִמֶּמִּ֑ני ֶּלה ָהֵא֖

ֲאֶׁשר־ָעָׂשה֙ ֵא֤ת ר ִּתְזֹּכ֗ ר ָזֹכ֣ ֵמֶה֑ם א ִתיָר֖

ִים׃ ּוְלָכל־ִמְצָרֽ ה ְלַפְרֹע֖ י ֶה֔ ֱא ֣ ְיָי

ת ֹאֹת֤ ְוָהֽ י ֵעיֶנ֗ ֲאֶׁשר־ָר֣אּו ת ֜ ַהְּגֹד ת ַהַּמֹּס֨

ה ַהְּנטּוָי֔ ַע ְוַהְּזֹר֣ ֲחָזָקה֙ ַהֽ ְוַהָּי֤ד ְפִתים֙ ְוַהֹּמֽ
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ה ֵּכן־ַיֲֽעֶׂש֞ ֶה֑י ֱא ֣ ְיָי ֖ ֲא הֹוִצֽ ר ֲאֶׁש֥

ה ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ ים ְלָכל־ָהַ֣עִּמ֔ ֙ י ֶה֨ ֱא ֤ ְיָי

ְיַׁשַּל֛ח ה ֶאת־ַהִּצְרָע֔ ְוַגם֙ ם׃ ִמְּפֵניֶהֽ א ָיֵר֖

ים ַהִּנְׁשָאִר֛ ד ַעד־ֲאֹב֗ ָּב֑ם י ֶה֖ ֱא ֥ ְיָי

ִמְּפֵניֶה֑ם ץ ֲעֹר֖ ַתֽ א ֹ֥ ל ׃ ִמָּפֶנֽי ים ְוַהִּנְסָּתִר֖

א׃ ְונֹוָרֽ ָּג֖דֹול ל ֵא֥ ְּבִקְרֶּב֔ ֙ י ֶה֨ ֱא ֤ י־ְיָי ִּכֽ

ָהֵא֛ל ם ֶאת־ַהּגֹוִי֥ י ֶה֜ ֱא ְיָי֨ ֩ ְוָנַׁשל (לוי)

ָת֣ם ַּכ ֙ תּוַכל א ֹ֤ ל ְמָע֑ט ְמַע֣ט ִמָּפֶנ֖י

ה׃ ַהָּׂשֶדֽ ַחַּי֥ת י ָעֶל֖ ה ֶּפן־ִּתְרֶּב֥ ר ַמֵה֔

ְמהּוָמ֣ה ְוָהָמם֙ ְלָפֶנ֑י י ֶה֖ ֱא ֥ ְיָי ּוְנָתָנ֛ם

ַמְלֵכיֶהם֙ ְוָנַת֤ן ם׃ ְמָדֽ ִהָּׁשֽ ַע֖ד ה ְגֹדָל֔

ַהָּׁשָמִ֑ים ַחת ִמַּת֖ ם ֶאת־ְׁשָמ֔ ֲאַבְדָּת֣ ְוַהֽ ְּבָיֶד֔

֖ ְד ִהְׁשִמֽ ַע֥ד י ְּבָפֶנ֔ ִאיׁש֙ ב א־ִיְתַיֵּצ֥ ֹֽ ל

ָּבֵאׁ֑ש ִּתְׂשְר֣פּון ם ֵהיֶה֖ ֽ ֱא י ְּפִסיֵל֥ ם׃ ֹאָתֽ

ַקְחָּת֣ ְוָלֽ ֲעֵליֶהם֙ ְוָזָה֤ב ֶסף ֶּכ֨ א־ַתְחֹמד֩ ֹֽ ל

י ֶה֖ ֱא ֥ ְיָי ֽתֹוֲעַב֛ת י ִּכ֧ ּ֔בֹו ׁש ִּתָּוֵק֣ ֶּפ֚ן ָל֔

ֶאל־ֵּביֶת֔ ֽתֹוֵעָבה֙ יא א־ָתִב֤ ֹֽ ְול ֽהּוא׃

ְוַתֵע֥ב ְּתַׁשְּקֶצּ֛נּו ץ ַׁשֵּק֧ הּו ָּכֹמ֑ ֶרם ֵח֖ יָת ְוָהִי֥

ה ָּכל־ַהִּמְצָו֗ פ ֽהּוא׃ ֶרם ִּכי־ֵח֥ ּנּו ַתֲעֶב֖ ְּתֽ

ֲעׂ֑שֹות ַלֽ ִּתְׁשְמ֣רּון ַהּ֖יֹום ֛ ְמַצְּו י ֹנִכ֧ ָאֽ ר ֲאֶׁש֨

יִרְׁשֶּת֣ם ִוֽ ּוָבאֶתם֙ ם ּוְרִביֶת֗ ְח֜יּון ִּתֽ ַען ְלַמ֨

ם׃ ֵתיֶכֽ ֲאֹבֽ ַלֽ ֖ ְיָי ע ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥ ֶרץ ֶאת־ָהָא֔

֧ ְיָי ֜ יְכ הֹוִלֽ ר ֲאֶׁש֨ ֶר ֶאת־ָּכל־ַהֶּד֗ ְוָזַֽכְרָּת֣

ַען ְלַמ֨ ַּבִּמְדָּב֑ר ָׁשָנ֖ה ים ַאְרָּבִע֥ ֶז֛ה ֶה֛י ֱא

֛ ְב ִּבְלָבֽ ֶאת־ֲאֶׁש֧ר ַעת ָלַד֜ ֗ ְת ְלַנֹּסֽ ֜ ְת ַעֹּנֽ

א׃ ֹֽ ִאם־ל יו] ָת֖ ִמְצ [ק‘ ו ָת֖ ִמְצ ר ֲהִתְׁשֹמ֥

ֲאֶׁש֣ר ֶאת־ַהָּמן֙ ֤ ְל ַוַּיֲֽאִכֽ ֒ ַוַּיְרִעֶב֒ ֘  ְיַעְּנ ַוֽ

ְלַמַ֣ען ֲאֹבֶת֑י ָיֽ ְד֖עּון א ֹ֥ ְול ְעָּת א־ָיַד֔ ֹֽ ל

ִיְחֶי֣ה ֙ ְלַבּד ַעל־ַהֶּלֶ֤חם א ֹ֣ ל י ִּכ֠ ֗ יֲע הֹוִדֽ

ִיְחֶי֥ה ֖ י־ְיָי ִפֽ א ַעל־ָּכל־מֹוָצ֥ י ִּכ֛ ם ָאָד֔ ָהֽ

ְלָתה֙ ָבֽ א ֹ֤ ל ֜ ְת ִׂשְמָל֨ (ישראל) ם׃ ָאָדֽ ָהֽ

ים ַאְרָּבִע֥ ֶז֖ה ָבֵצָ֑קה א ֹ֣ ל ֖ ְוַרְגְל י ָעֶל֔ ֵמֽ

ר ֲאֶׁש֨ ַּכֽ י ִּכ֗ ִעם־ְלָבֶב֑ ְוָיֽ ַדְעָּת֖ ָׁשָנֽה׃

ָּך׃ ְמַיְּסֶרֽ י ֶה֖ ֱא ֥ ְיָי ֶאת־ְּב֔נֹו ִאיׁש֙ ר ְיַיֵּס֥

ָלֶלֶ֥כת ֶה֑י ֱא ֣ ְיָי ת ֖ ֶאת־ִמְצ ְוָׁשַ֣מְרָּת֔

י ֶה֔ ֱא ֣ ְיָי ִּכ֚י ֹאֽתֹו׃ ה ּוְלִיְרָא֥ ִּבְדָרָכ֖יו

ִים ָמ֔ ַנֲ֣חֵלי ֶאֶ֚רץ טֹוָב֑ה ֶאל־ֶאֶ֣רץ ֖ יֲא ְמִבֽ

ר׃ ּוָבָהֽ ַּבִּבְקָע֖ה ים ְצִא֥ ֹיֽ ת ּוְתֹהֹמ֔ ֲעָיֹנת֙

ְוִרּ֑מֹון ּוְתֵאָנ֖ה ְוֶגֶ֥פן ה ּוְׂשֹעָר֔ ִחָּטה֙ ֶאֶ֤רץ

א ֹ֤ ל ר ֲאֶׁש֨ ֶרץ ֶא֗ ׁש׃ ּוְדָבֽ ֶמן ֶׁש֖ ֶרץ־ֵז֥ית ֶאֽ

ר א־ֶתְחַס֥ ֹֽ ל ֶחם ֶל֔ אַכל־ָּבּ֣ה ֹֽ ּת ְבִמְסֵּכֻנת֙

ל ַבְרֶז֔ ֲאָבֶנ֣יָה ֲאֶׁש֣ר ֶאֶ֚רץ ָּבּ֑ה ל ֹּכ֖

ְוָׂשָבְ֑עָּת ַכְלָּת֖ ְוָאֽ ְנֽחֶׁשת׃ ב ַּתְחֹצ֥ יָה ֲהָרֶר֖ ּוֵמֽ

ה ַהֹּטָב֖ ֶרץ ַעל־ָהָא֥ י ֶה֔ ֱא ֣ ֶאת־ְיָי ַרְכָּת֙ ּוֵבֽ

׃ ָנַֽתן־ָלֽ ר ֲאֶׁש֥

ראה
ְּבָרָכ֖ה ַהּ֑יֹום ִלְפֵניֶכ֖ם ן ֹנֵת֥ י ֹנִכ֛ ָאֽ ה ְרֵא֗

ִּתְׁשְמ֗עּו ֲאֶׁש֣ר ֶאת־ַהְּבָרָכ֑ה ה׃ ּוְקָלָלֽ

י ֹנִכ֛ ָאֽ ֲאֶׁש֧ר ם ֵהיֶכ֔ ֽ ֱא ֣ ְיָי ת֙ ֶאל־ִמְצ

א ֹ֤ ִאם־ל ה ְוַהְּקָלָל֗ ַהּֽיֹום׃ ֶאְתֶכ֖ם ְמַצֶּו֥ה

ְוַסְרֶּת֣ם ם ֵהיֶכ֔ ֽ ֱא ֣ ְיָי ת֙ ֶאל־ִמְצ ִתְׁשְמעּו֙

ֶאְתֶכ֖ם ְמַצֶּו֥ה י ֹנִכ֛ ָאֽ ֲאֶׁש֧ר ֶר ִמן־ַהֶּד֔

ים ֲאֵחִר֖ ים ִה֥ ֱא י ֲחֵר֛ ַאֽ ֶכת ָלֶל֗ ַהּ֑יֹום

֣ ְיָי ֙ יֲא ְיִבֽ י ִּכ֤ ה ְוָהָי֗ ס ם׃ א־ְיַדְעֶּתֽ ֹֽ ל ר ֲאֶׁש֥

ָּמה ָבא־ָׁש֖ ה ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ ֶרץ ֶאל־ָהָא֕ י ֶה֔ ֱא

ַעל־ַה֣ר ֶאת־ַהְּבָרָכה֙ ְוָנַֽתָּת֤ה ְלִרְׁשָּתּ֑ה

ל׃ ֵעיָבֽ ר ַעל־ַה֥ ְוֶאת־ַהְּקָלָל֖ה ים ְּגִרִּז֔

ֶר ֶּד֚ ֙ ֲחֵרי ַאֽ ן ַהַּיְרֵּד֗ ְּבֵעֶ֣בר ָּמה ֲהלֹא־ֵה֜

ב ַהּיֵׁש֖ י ְּכַנֲֽעִנ֔ ַהֽ ֶרץ֙ ְּבֶא֨ ֶמׁש ַהֶּׁש֔ ְמ֣בֹוא

ה׃ ֹמֶרֽ לֹוֵנ֥י ֵאֽ ֶצל ֵא֖ ל ַהִּגְלָּג֔ ֚מּול ֲעָרָב֑ה ָּבֽ

֙ ָלבֹא ן ֶאת־ַהַּיְרֵּד֔ ים ְבִר֣ ֹעֽ ַאֶּתם֙ י ִּכ֤

ֵהיֶכ֖ם ֽ ֱא ֥ ֲאֶׁשר־ְיָי ֶרץ ֶאת־ָהָא֔ ָלֶרֶׁ֣שת

ּה׃ יַׁשְבֶּתם־ָּבֽ ִוֽ ּה ֹאָת֖ ם יִרְׁשֶּת֥ ִוֽ ָלֶכ֑ם ֹנֵת֣ן

ת ֵא֥ ֲעׂ֔שֹות ַלֽ ּוְׁשַמְרֶּת֣ם פולין) למנהג (לוי

י ֹנִכ֛ ָאֽ ֲאֶׁש֧ר ים ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִט֑ ים ֻחִּק֖ ָּכל־ַהֽ

אשכנז) למנהג (לוי ַהּֽיֹום׃ ִלְפֵניֶכ֖ם ן ֹנֵת֥
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ִּתְׁשְמ֣רּון ֲאֶׁש֣ר ְוַהִּמְׁשָּפִטי֘ם ים ֻחִּק֣ ַהֽ ֶּלה ֵא֠

י ֲאֹבֶת֛ ֵה֧י ֱא ְיָי֜ ן ָנַת֨ ֲאֶׁשר֩ ֶרץ ָּבָא֕ ֲעׂשֹות֒ ַלֽ

ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ ים ָּכל־ַהָּיִמ֔ ְלִרְׁשָּתּ֑ה ֖ ְל

ַאְּב֠דּון ְּת֠ ַאֵּב֣ד ה׃ ֲאָדָמֽ ַעל־ָהֽ ַחִּי֖ים

ם ַהּגֹוִי֗ ְבדּו־ָׁש֣ם ָעֽ ֲאֶׁש֧ר ת־ָּכל־ַהְּמֹק֞מֹות ֶאֽ

ֵהיֶה֑ם ֽ ֶאת־ֱא ם ֹאָת֖ ים ְרִׁש֥ ֹיֽ ַאֶּת֛ם ר ֲאֶׁש֥

ַחת ְוַת֖ ְוַעל־ַהְּגָב֔עֹות ָרִמים֙ ָהֽ ים ָהִר֤ ַעל־ֶהֽ

ם ֶאת־ִמְזְּבֹחָת֗ ְוִנַּתְצֶּת֣ם ֲעָנֽ ן׃ ַרֽ ָּכל־ֵע֥ץ

ֵריֶהם֙ ֲאֵׁשֽ ַוֽ ם ֶאת־ַמֵּצֹ֣בָת֔ ְוִׁשַּבְרֶּתם֙

ְּתַגֵּד֑עּון ם ֵהיֶה֖ ֽ ֱא י ּוְפִסיֵל֥ ׁש ָּבֵא֔ ִּתְׂשְר֣פּון

ַהֽהּוא׃ ִמן־ַהָּמ֖קֹום ם ֶאת־ְׁשָמ֔ ְוִאַּבְדֶּת֣ם

י ִּכ֠ ם׃ ֵהיֶכֽ ֽ ֱא ֖ ְיָי ַלֽ ן ֵּכ֔ ֲעׂ֣שּון לֹא־ַתֽ

ֵהיֶכם֙ ֽ ֱא ֤ ְיָי ר ֲאֶׁשר־ִיְבַח֨ ם־ֶאל־ַהָּמ֞קֹום ִאֽ

ָׁש֑ם ֶאת־ְׁש֖מֹו ָלׂ֥שּום ם ִמָּכל־ִׁשְבֵטיֶכ֔

(ישראל) ָּמה׃ ָּׁשֽ אָת ּוָב֥ ִתְדְרׁ֖שּו ְלִׁשְכ֥נֹו

ם ְוִזְבֵחיֶכ֔ ֵתיֶכם֙ ֽ ֹע ָּמה ָׁש֗ ַוֲֽהֵבאֶת֣ם

ֶיְדֶכ֑ם ְּתרּוַמ֣ת ת ְוֵא֖ ם ֵתיֶכ֔ ַמְעְׂשֹר֣ ְוֵאת֙

ְּבַקְרֶכ֖ם ת ּוְבֹכֹר֥ ם ֵתיֶכ֔ ְוִנְדֹב֣ ְוִנְדֵריֶכם֙

ם ֵהיֶכ֔ ֽ ֱא ֣ ְיָי ֙ ִלְפֵני ם ַוֲֽאַכְלֶּתם־ָׁש֗ ם׃ אְנֶכֽ ֹֽ ְוצ

ם ַאֶּת֖ ם ֶיְדֶכ֔ ִמְׁשַל֣ח ֙ ְּבֹכל ם ּוְׂשַמְחֶּת֗

א ֹ֣ ל ׃ י ֶהֽ ֱא ֥ ְיָי ֖ ַרְכ ֵּבֽ ר ֲאֶׁש֥ ֵּתיֶכ֑ם ּוָבֽ

ַהּ֑יֹום ה ֹּפ֖ ים ֹעִׂש֛ ֲאַנְ֧חנּו ר ֲאֶׁש֨ ל ֹכ֠ ְּכ֠ ֲעׂ֔שּון ַתֽ

ם א־ָבאֶת֖ ֹֽ ל י ִּכ֥ ְּבֵעיָנֽיו׃ ר ָּכל־ַהָּיָׁש֥ יׁש ִא֖

ה ַּנֲֽחָל֔ ְוֶאל־ַהֽ ֶאל־ַהְּמנּוָחה֙ ַעד־ָעָּ֑תה

ֲעַבְרֶּת֘ם ַוֽ ׃ ָלֽ ן ֹנֵת֥ י ֶה֖ ֱא ֥ ֲאֶׁשר־ְיָי

ֲאֶׁשר־ְיָי֥ ֶרץ ָּבָא֔ יַׁשְבֶּת֣ם ִוֽ ֶאת־ַהַּיְרֵּדן֒

ָלֶכ֧ם יַח ְוֵהִנ֨ ֶאְתֶכ֑ם יל ַמְנִח֣ ֵהיֶכ֖ם ֽ ֱא

ַטח׃ יַׁשְבֶּתם־ֶּבֽ ִוֽ יב ִמָּסִב֖ ְיֵביֶכ֛ם ִמָּכל־ֹאֽ

שפטים
י ְּבָכל־ְׁשָעֶר֔ ֙ ֶּתן־ְל ִּתֽ ים ְטִר֗ ְוֹׁשֽ ים ְפִט֣ ֹׁשֽ

ְפ֥טּו ְוָׁשֽ ִלְׁשָבֶט֑י ֖ ְל ן ֹנֵת֥ ֶה֛י ֱא ֧ ְיָי ר ֲאֶׁש֨

ט ִמְׁשָּפ֔ א־ַתֶּט֣ה ֹֽ ל ֶדק׃ ִמְׁשַּפט־ֶצֽ ֶאת־ָהָע֖ם

י ִּכ֣ ַחד ֹׁש֔ ח א־ִתַּק֣ ֹֽ ְול ָּפִנ֑ים יר ַתִּכ֖ א ֹ֥ ל

י ִּדְבֵר֥ יַסֵּל֖ף ִוֽ ים ֲחָכִמ֔ ֵעיֵנ֣י ְיַעֵּור֙ ַחד ַהֹּׁש֗

ְחֶיה֙ ִּתֽ ְלַמַ֤ען ף ִּתְרֹּד֑ ֶדק ֶצ֖ ֶדק ֶצ֥ ם׃ ַצִּדיִקֽ

ן ֹנֵת֥ י ֶה֖ ֱא ֥ ֲאֶׁשר־ְיָי ֶרץ ֶאת־ָהָא֔ ְוָיֽ ַרְׁשָּת֣

ה ֲאֵׁשָר֖ ֛ ְל ע א־ִתַּט֥ ֹֽ ל (לוי) ס ׃ ָלֽ

ר ֲאֶׁש֥ י ֶה֖ ֱא ֥ ְיָי ִמְזַּב֛ח ֶצל ֵא֗ ָּכל־ֵע֑ץ

ר ֲאֶׁש֥ ַמֵּצָב֑ה ֖ ְל ים א־ָתִק֥ ֹֽ ְול ׃ ֲעֶׂשה־ָּלֽ ַּתֽ

י ֶה֜ ֱא ְיָי֨ ַלֽ א־ִתְזַּבח֩ ֹֽ ל ס ׃ י ֶהֽ ֱא ֥ ְיָי ָׂשֵנ֖א

ל ֹּכ֖ ֔מּום ֙ ב ִיְהֶי֥ה ר ֲאֶׁש֨ ה ָוֶׂש֗ ׁ֣שֹור

ֽהּוא׃ י ֶה֖ ֱא ֥ ְיָי ֽתֹוֲעַב֛ת י ִּכ֧ ָר֑ע ָּדָב֣ר

י ְׁשָעֶר֔ ְּבַאַח֣ד ֙ ְבִקְרְּב י־ִיָּמֵצ֤א ִּכֽ ס

ה ֽאֹו־ִאָּׁש֗ יׁש ִא֣ ֑ ָל ֹנֵת֣ן י ֶה֖ ֱא ֥ ֲאֶׁשר־ְיָי

י ֶה֖ ְיָי־ֱא ְּבֵעיֵני ע ֶאת־ָהַר֛ ַיֲֽעֶׂש֧ה ר ֲאֶׁש֨

ים ִה֣ ֱא  ַּיֲֽעֹבד֙ ַוֽ ֶל ַוֵּי֗ ְּבִריֽתֹו׃ ר ֲעֹב֥ ַלֽ

ַח ַלָּיֵר֗ ֣אֹו ְוַלֶּׁשֶ֣מׁש ָלֶה֑ם חּו ַוִּיְׁשַּת֖ ים ֲאֵחִר֔

יִתי׃ א־ִצִּוֽ ֹֽ ל ר ֲאֶׁש֥ ִים ַהָּׁשַמ֖ א ְלָכל־ְצָב֥ ֛אֹו

ְוִהֵּנ֤ה ב ֵהיֵט֔ ַרְׁשָּת֣ ְוָדֽ ְוָׁשָמְ֑עָּת ֖ ַּגד־ְל ְוֻהֽ

ֹ֖את ַהּז ה ַהּֽתֹוֵעָב֥ ֶנֶֽעְׂשָת֛ה ר ַהָּדָב֔ ָנ֣כֹון ֱאֶמת֙

֩ א ַה֡הּוא יׁש ֶאת־ָהִא֣ ְוֽהֹוֵצאָת֣ ל׃ ְּבִיְׂשָרֵאֽ

ר ֶאת־ַהָּדָב֨ ׂ֠שּו ָע֠ ֲאֶׁש֣ר וא ַהִה֜ ה ִאָּׁש֨ ֶאת־ָהֽ

֖אֹו יׁש ֶאת־ָהִא֕ י ֶאל־ְׁשָעֶר֔ ַהֶּזה֙ ע ָהָר֤

תּו׃ ָוֵמֽ ֲאָבִנ֖ים ָּבֽ ם ּוְסַקְלָּת֥ ִאָּׁש֑ה ֶאת־ָהֽ

ים ֵעִד֖ ה ְׁשלָׁש֥ ֛אֹו ים ֵעִד֗ ֣ ִים ְׁשַנ י ַעל־ִּפ֣

ד׃ ֶאָחֽ ֵע֥ד י ַעל־ִּפ֖ ת יּוַמ֔ א ֹ֣ ל ַהֵּמ֑ת יּוַמ֣ת

ֲהִמי֔תֹו ַלֽ אֹׁשָנה֙ ָבִרֽ ְהֶיה־ּ֤בֹו ִּתֽ ים ֵעִד֞ ָהֽ ַי֣ד

ע ָהָר֖ ַעְרָּת֥ ּוִבֽ ֲחֹרָנ֑ה ָּבַאֽ ָּכל־ָהָע֖ם ְוַי֥ד

ט ַלִּמְׁשָּפ֗ ר ָדָב֜ ֙ ִמְּמ ִיָּפֵלא֩ י ִּכ֣ פ ׃ ִמִּקְרֶּבֽ

ַגע֙ ֶנ֨ ין ּוֵב֥ ין ְלִד֗ ין ֵּבין־ִּד֣ ם ְלָד֜ ם ֵּבין־ָּד֨

יָת ְוָעִל֔ ְוַקְמָּת֣ י ִּבְׁשָעֶר֑ ת ִריֹב֖ י ִּדְבֵר֥ ַגע ָלֶנ֔

ּֽבֹו׃ י ֶה֖ ֱא ֥ ְיָי ִיְבַח֛ר ר ֲאֶׁש֥ ל־ַהָּמ֔קֹום ֶא֨

ט ל־ַהֹּׁשֵפ֔ ְוֶא֨ ם ְלִוִּי֔ ַהֽ ֲהִנים֙ ֶאל־ַהֹּכֽ ּוָבאָת֗

ְוִהִּג֣ידּו ֙ ַרְׁשָּת ְוָדֽ ָהֵה֑ם ים ַּבָּיִמ֣ ְהֶי֖ה ִיֽ ר ֲאֶׁש֥

י ַעל־ִּפ֤ יָת ְוָעִׂש֗ ט׃ ַהִּמְׁשָּפֽ ר ְּדַב֥ ת ֵא֖ ֔ ְל

ַה֔הּוא ִמן־ַהָּמ֣קֹום ֔ ְל ַיִּג֣ידּו ֲאֶׁש֣ר ַהָּדָבר֙
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ר ֲאֶׁש֥ ל ְּכֹכ֖ ֲעׂ֔שֹות ַלֽ ַמְרָּת֣ ְוָׁשֽ ֑ ְיָי ִיְבַח֣ר ר ֲאֶׁש֖

ֲאֶׁש֣ר ה ַהּתֹוָר֜ י ַעל־ִּפ֨ (ישראל) ׃ יֹוֽרּו

֖ ְל אְמ֥רּו ֹֽ ֲאֶׁשר־י ְוַעל־ַהִּמְׁשָּפ֛ט יֹו֗רּו

ידּו ֲאֶׁשר־ַיִּג֥ ִמן־ַהָּדָב֛ר ָת֗סּור א ֹ֣ ל ֲעֶׂש֑ה ַּתֽ

ֲאֶׁשר־ַיֲֽעֶׂש֣ה יׁש ְוָהִא֞ אל׃ ֹֽ ּוְׂשמ ין ָיִמ֥ ֖ ְל

ד ֹעֵמ֞ ָהֽ ֶאל־ַהֹּכֵהן֙ ַעֽ ְׁשֹמ֤ י ְלִבְלִּת֨ ְבָז֗דֹון

ֶאל־ַהֹּׁשֵפ֑ט ֖אֹו י ֶה֔ ֱא ֣ ֶאת־ְיָי ָׁשם֙ ְלָׁשֶ֤רת

ל׃ ִמִּיְׂשָרֵאֽ ע ָהָר֖ ַעְרָּת֥ ּוִבֽ ַה֔הּוא יׁש ָהִא֣ ּוֵמת֙

ֽעֹוד׃ ְיִזי֖דּון א ֹ֥ ְול ְוִיָר֑אּו ִיְׁשְמ֣עּו ְוָכל־ָהָע֖ם

תצא כי
ּוְנָת֞נֹו ְיֶב֑י ַעל־ֹאֽ ה ַלִּמְלָחָמ֖ א י־ֵתֵצ֥ ִּכֽ

֙ יָת ְוָרִא֨ ִׁשְבֽיֹו׃ יָת ְוָׁשִב֥ ְּבָיֶד֖ ֶה֛י ֱא ֧ ְיָי

ּה ָב֔ ַׁשְקָּת֣ ְוָחֽ ַאר ְיַפת־ֹּת֑ ֶׁשת ֵא֖ ה ַּבִּׁשְבָי֔

ֶאל־ּ֣תֹו ּה ַוֲֽהֵבאָת֖ ה׃ ְלִאָּׁשֽ ֖ ְל ַקְחָּת֥ ְוָלֽ

ה ְׂשָת֖ ְוָעֽ ּה ֶאת־רֹאָׁש֔ ְוִגְּלָחה֙ ֵּביֶת֑

ת ֶאת־ִׂשְמַל֨ יָרה֩ ְוֵהִס֩ ֶאת־ִצָּפְרֶנֽיָה׃

ְכָת֛ה ּוָבֽ ְּבֵביֶת֔ ְוָיְֽׁשָבה֙ יָה ָעֶל֗ ֵמֽ ּה ִׁשְבָי֜

ן ֵּכ֜ ַחר ְוַא֨ ים ָיִמ֑ ֣ ַרח ֶי ּה ְוֶאת־ִאָּמ֖ יָה ֶאת־ָאִב֥

ה׃ ְלִאָּׁשֽ ֖ ְל ה ְיָת֥ ְוָהֽ ּה ּֽוְבַעְלָּת֔ ֙ יָה ֵאֶל֨ ָּת֤בֹוא

ְוִׁשַּלְחָּתּה֙ ּה ָּב֗ ָחַפְ֣צָּת א ֹ֧ ִאם־ל ה ְוָהָי֞

ַּבָּכֶ֑סף ָּנה א־ִתְמְּכֶר֖ ֹֽ ל ר ּוָמֹכ֥ ּה ְלַנְפָׁש֔

ס ּה׃ ִעִּניָתֽ ר ֲאֶׁש֥ ַחת ַּת֖ ּה ָּב֔ א־ִתְתַעֵּמ֣ר ֹֽ ל

ַאַח֤ת ָהֽ ים ָנִׁש֗ ְׁשֵּת֣י יׁש ְלִא֜ ָ ין ְהֶי֨ ִּכי־ִתֽ (לוי)

ים ָבִנ֔ ְוָיְֽלדּו־֣לֹו ה ְׂשנּוָא֔ ַאַח֣ת ְוָהֽ ֲאהּוָבה֙

ר ַהְּבֹכ֖ ן ַהֵּב֥ ְוָהָי֛ה ְוַהְּׂשנּוָא֑ה ה ֲאהּוָב֖ ָהֽ

יו ֶאת־ָּבָנ֔ ַהְנִחי֣לֹו ְּביֹום֙ ה ְוָהָי֗ ה׃ ַלְּׂשִניָאֽ

ְלַבֵּכר֙ ל יּוַכ֗ א ֹ֣ ל ֑לֹו ְהֶי֖ה ֲאֶׁשר־ִיֽ ת ֵא֥

ה ֶבן־ַהְּׂשנּוָא֖ ַעל־ְּפֵנ֥י ה ֶאת־ֶּבן־ָהֲ֣אהּוָב֔

יר ַיִּכ֗ ה ֶּבן־ַהְּׂשנּוָא֜ ר ֶאת־ַהְּבֹכ֨ ֩ ִּכי ר׃ ַהְּבֹכֽ

֑לֹו א ֲאֶׁשר־ִיָּמֵצ֖ ל ְּבֹכ֥ ִים ְׁשַנ֔ י ִּפ֣ ֙ ל ָלֶ֤תת

ה׃ ַהְּבֹכָרֽ ט ִמְׁשַּפ֥ ֖לֹו ֹא֔נֹו ֵראִׁש֣ית ִּכי־הּוא֙

סֹוֵר֣ר ֵּב֚ן יׁש ְלִא֗ ְהֶי֣ה ִּכי־ִיֽ (ישראל) ס

ִאּ֑מֹו ּוְב֣קֹול יו ָאִב֖ ְּב֥קֹול ַע ֹׁשֵמ֔ ֵאיֶנּ֣נּו ה ּומֹוֶר֔

ְפׂשּו ְוָת֥ ם׃ ֲאֵליֶהֽ ע ִיְׁשַמ֖ א ֹ֥ ְול ֹא֔תֹו ְוִיְּס֣רּו

ֶאל־ִזְקֵנ֥י ֹא֛תֹו יאּו ְוהֹוִצ֧ ְוִאּ֑מֹו יו ָאִב֣ ֖בֹו

ֶאל־ִזְקֵנ֣י ְמ֞רּו ְוָאֽ ְמֹקֽמֹו׃ ַער ְוֶאל־ַׁש֥ ִעי֖רֹו

ַע ֹׁשֵמ֖ ֵאיֶנּ֥נּו ה ּוֹמֶר֔ סֹוֵר֣ר ֶזה֙ ְּבֵנ֤נּו ִעי֗רֹו

י ָּכל־ַאְנֵׁש֨ הּו ּ֠וְרָגֻמ֠ א׃ ְוֹסֵבֽ זֹוֵל֖ל ְּבֹקֵל֑נּו

ִמִּקְרֶּב֑ ע ָהָר֖ ַעְרָּת֥ ּוִבֽ ת ָוֵמ֔ ֲאָבִנים֙ ָבֽ ִעי֤רֹו

אּו׃ ְוִיָרֽ ִיְׁשְמ֥עּו ל ְוָכל־ִיְׂשָרֵא֖

תבוא כי
֣ ְיָי ֲאֶׁשר֙ ֶרץ ֶאל־ָהָא֔ י־ָת֣בֹוא ִּכֽ ְוָהָיה֙

ְבָּת ְוָיַׁש֥ ּה יִרְׁשָּת֖ ִוֽ ַנֲֽחָל֑ה ֖ ְל ן ֹנֵת֥ י ֶה֔ ֱא

ה ֲאָדָמ֗ ָהֽ י ָּכל־ְּפִר֣ ֵראִׁש֣ית ֵמֽ ַקְחָּת֞ ְוָלֽ ּה׃ ָּבֽ

ֶה֛י ֱא ֧ ְיָי ר ֲאֶׁש֨ ֛ ַאְרְצ ֵמֽ יא ָּתִב֧ ר ֲאֶׁש֨

ֶאל־ַהָּמ֔קֹום ַלְכָּת֙ ְוָהֽ ַבֶּטֶ֑נא ְוַׂשְמָּת֣ ָל֖ ן ֹנֵת֥

ְׁש֖מֹו ְלַׁשֵּכ֥ן י ֶה֔ ֱא ֣ ְיָי ִיְבַחר֙ ֲאֶׁש֤ר

ְהֶי֖ה ִיֽ ר ֲאֶׁש֥ ן ֶאל־ַהֹּכֵה֔ ּוָבאָת֙ ם׃ ָׁשֽ

ַהּיֹום֙ ֤ ְדִּתי ִהַּג יו ֵאָל֗ ַמְרָּת֣ ְוָאֽ ָהֵה֑ם ים ַּבָּיִמ֣

ר ֲאֶׁש֨ ֶרץ ֶאל־ָהָא֔ אִתי֙ ִּכי־ָב֨ י ֶה֔ ֱא ֣ ְיָי ַלֽ

(לוי) נּו׃ ָלֽ ָלֶ֥תת ינּו ֲאֹבֵת֖ ַלֽ ֛ ְיָי ִנְׁשַּב֧ע

י ִלְפֵנ֕ ִּני֔חֹו ְוִה֨ ִמָּיֶד֑ ֶנא ַהֶּט֖ ַהֹּכֵה֛ן ח ְוָלַק֧

ִלְפֵנ֣י ַמְרָּת֜ ְוָאֽ יָת ְוָעִנ֨ ׃ י ֶהֽ ֱא ֥ ְיָי ח ִמְזַּב֖

֣ ֶרד ַוֵּי י ָאִב֔ ֹאֵב֣ד ֙ ֲאַרִּמי י ֶה֗ ֱא ֣ ְיָי

ם  ְיִהי־ָׁש֕ ַוֽ ְמָע֑ט ִּבְמֵת֣י ם ָׁש֖ ֥ ָגר ַוָּי ְיָמה ִמְצַר֔

ֹאָת֛נּו עּו ַוָּיֵר֧ ב׃ ָוָרֽ ָע֥צּום ָּג֖דֹול ְל֥גֹוי

ה ֲעֹבָד֥ ָעֵל֖ינּו ַוִּיְּת֥נּו ַוְיַעּ֑נּונּו ים ַהִּמְצִר֖

ֲאֹבֵת֑ינּו ֵה֣י ֱא ֖ ֶאל־ְיָי ק ַוִּנְצַע֕ ה׃ ָקָׁשֽ

ֶאת־ָעְנֵי֛נּו ֧ ְרא ַוַּי נּו ֶאת־ֹקֵל֔ ֙ ְיָי ַוִּיְׁשַמ֤ע

֙ ְיָי ַוּֽיֹוִצֵא֤נּו נּו׃ ֲחֵצֽ ת־ַלֽ ְוֶאֽ נּו ְוֶאת־ֲעָמֵל֖

ה ְנטּוָי֔ ַע ּוִבְזֹר֣ ֲחָזָקה֙ ְּבָי֤ד ִים ִמִּמְצַר֔

נּו ַוְיִבֵא֖ ים׃ ְפִתֽ ּוְבֹמֽ ּוְבֹא֖תֹות ל ָּגֹד֑ א ּוְבֹמָר֖

ֶאת־ָהָאֶ֣רץ נּו֙ ַוִּיֶּתן־ָל֨ ַהֶּז֑ה ֶאל־ַהָּמ֣קֹום

ה ְוַעָּת֗ ׁש׃ ּוְדָבֽ ָחָל֖ב ת ָזַב֥ ֶאֶ֛רץ את ֹ֔ ַהּז

ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ י ְּפִר֣ ֶאת־ֵראִׁשית֙ אִתי֙ ֵהֵב֨ ִהֵּנ֤ה

֣ ְיָי ֙ ִלְפֵני ְוִהַּנְחּ֗תֹו ֑ ְיָי י ִּל֖ ָּתה ֲאֶׁשר־ָנַת֥
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׃ י ֶהֽ ֱא ֥ ְיָי ִלְפֵנ֖י יָת ֲחִו֔ ְׁשַּתֽ ְוִה֨ י ֶה֔ ֱא

֥ ְיָי ֛ ָנַֽתן־ְל ֲאֶׁש֧ר ְבָכל־ַהּ֗טֹוב ַמְחָּת֣ ְוָׂשֽ

ר ֲאֶׁש֥ ְוַהֵּג֖ר י ְוַהֵּלִו֔ ַאָּתה֙ ּוְלֵביֶת֑ י ֶה֖ ֱא

ה ְתַכֶּל֞ י ִּכ֣ (ישראל) ס ׃ ְּבִקְרֶּבֽ

ַּבָּׁשָנ֥ה ֛ ְת ְּתבּוָאֽ ֶאת־ָּכל־ַמְעַׂש֧ר ר ְעֵׂש֠ ַל֠

י ַלֵּלִו֗ ְוָנַֽתָּת֣ה ֲעֵׂש֑ר ַּמֽ ַהֽ ְׁשַנ֣ת ת ַהְּׁשִליִׁש֖

י ִבְׁשָעֶר֖ ְכ֥לּו ְוָאֽ ה ַאְלָמָנ֔ ְוָלֽ ַלָּי֣תֹום ַלֵּגר֙

ִּבַעְ֧רִּתי י ֶה֜ ֱא ְיָי֨ ֩ ִלְפֵני ַמְרָּת֡ ְוָאֽ עּו׃ ְוָׂשֵבֽ

֙ ַלֵּלִוי יו ְנַתִּת֤ ם ְוַג֨ ִית ִמן־ַהַּב֗ ֶדׁש ַהֹּק֣

֖ ְת ְּכָכל־ִמְצָוֽ ה ַאְלָמָנ֔ ְוָלֽ ַלָּי֣תֹום ְוַלֵּגר֙

י ֶת֖ ִמִּמְצ ְרִּתי א־ָעַב֥ ֹֽ ל ִצִּויָתִ֑ני ֲאֶׁש֣ר

ּנּו ִמֶּמ֗ י ְבֹאִנ֜ ְלִּתי א־ָאַכ֨ ֹֽ ל ְחִּתי׃ ָׁשָכֽ א ֹ֥ ְול

ִּתי א־ָנַת֥ ֹֽ ְול א ְּבָטֵמ֔ ּנּו֙ ִמֶּמ֨ א־ִבַעְ֤רִּתי ֹֽ ְול

יִתי ָעִׂש֕ י ָה֔ ֱא ֣ ְיָי ֙ ְּבקֹול ְעִּתי ָׁשַמ֗ ְלֵמ֑ת ּנּו ִמֶּמ֖

ִמְּמ֨עֹון יָפה֩ ַהְׁשִק֩ ִני׃ ִצִּויָתֽ ר ֲאֶׁש֥ ל ְּכֹכ֖

֙ ת־ַעְּמ ֶאֽ ּוָבֵר֤ ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֗ ֜ ָקְדְׁש

ָל֑נּו ָּתה ָנַת֖ ר ֲאֶׁש֥ ה ֲאָדָמ֔ ָהֽ ְוֵאת֙ ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֔

ָחָל֖ב ת ָזַב֥ ֶאֶ֛רץ ינּו ֲאֹבֵת֔ ַלֽ ֙ ְעָּת ִנְׁשַּב֨ ֲאֶׁש֤ר ַּכֽ

ׁש׃ ּוְדָבֽ

נצבים
֣ ְיָי ִלְפֵנ֖י ם ֻּכְּלֶכ֔ ַהּיֹום֙ ים ִנָּצִב֤ ם ַאֶּת֨

ִזְקֵניֶכם֙ ם ִׁשְבֵטיֶכ֗ אֵׁשיֶכ֣ם ָרֽ ֵהיֶכ֑ם ֽ ֱא

ַטְּפֶכ֣ם ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ יׁש ִא֥ ל ֹּכ֖ ם ְטֵריֶכ֔ ְוֹׁש֣

ֹחֵט֣ב ֵמֽ ֲחֶנ֑י ַמֽ ְּבֶקֶר֣ב ר ֲאֶׁש֖ ֔ ֣ ְר ְוֵג ם ְנֵׁשיֶכ֔

ית ִּבְבִר֛ ֗ ְלָעְבְר ׃ י ֵמיֶמֽ ב ֹׁשֵא֥ ַע֖ד י ֵעֶצ֔

ת ֹּכֵר֥ י ֶה֔ ֱא ֣ ְיָי ֲאֶׁשר֙ ָל֑תֹו ּוְבָאֽ י ֶה֖ ֱא ֥ ְיָי

֩ ְת ים־ֹאֽ ָהִקֽ ְלַמַ֣ען (לוי) ַהּֽיֹום׃ ֖ ִעְּמ

ים ִה֔ א ֵלֽ ֙ ְהֶיה־ְּל ִיֽ ְו֤הּוא ם ְלָע֗ ֜לֹו ַהּ֨יֹום

י ֲאֹבֶת֔ ַלֽ ִנְׁשַּבע֙ ֲאֶׁש֤ר ְוַכֽ ֑ ִּדֶּבר־ָל ר ֲאֶׁש֖ ַּכֽ

ִאְּתֶכ֖ם א ֹ֥ ְול ב׃ ּֽוְלַיֲֽעֹקֽ ק ְלִיְצָח֖ ם ְלַאְבָרָה֥

את ֹ֔ ַהּז ית ֶאת־ַהְּבִר֣ ֹּכֵרת֙ י ֹנִכ֗ ָאֽ ְלַבְּדֶכ֑ם

ה ֹּפ֗ ֶיְׁש֜נֹו ר ֶאת־ֲאֶׁש֨ ֩ ִּכי את׃ ֹֽ ַהּז ָאָל֖ה ְוֶאת־ָהֽ

ת ְוֵא֨ ֵה֑ינּו ֱא ֣ ְיָי ִלְפֵנ֖י ַהּ֔יֹום ֹעֵמ֣ד נּו֙ ִעָּמ֨

(ישראל) ַהּֽיֹום׃ נּו ִעָּמ֥ ה ֹּפ֖ ֵאיֶנּ֛נּו ר ֲאֶׁש֥

ְּבֶאֶ֣רץ ְבנּו ֲאֶׁשר־ָיַׁש֖ ת ֵא֥ ם ְיַדְעֶּת֔ י־ַאֶּת֣ם ִּכֽ

ם ַהּגֹוִי֖ ֶרב ְּבֶק֥ ֲאֶׁשר־ָעַבְ֛רנּו ְוֵא֧ת ִים ִמְצָר֑

ם ֶאת־ִׁשּ֣קּוֵציֶה֔ ַוִּתְראּו֙ ם׃ ֲעַבְרֶּתֽ ר ֲאֶׁש֥

ר ֲאֶׁש֥ ב ְוָזָה֖ ֶּכֶ֥סף ֶבן ָוֶא֔ ֵע֣ץ ֵליֶה֑ם ִּגֻּלֽ ת ְוֵא֖

֧אֹו ה ֽאֹו־ִאָּׁש֞ יׁש ִא֣ ם ֶכ֠ ָּב֠ ֶּפן־ֵיׁ֣ש ם׃ ִעָּמֶהֽ

ַהּיֹום֙ ֹפֶנ֤ה ְלָב֨בֹו ֲאֶׁשר֩ ֶבט אֹו־ֵׁש֗ ִמְׁשָּפָח֣ה

י ֵה֖ ֶאת־ֱא ד ֲעֹב֔ ַלֽ ָלֶלֶ֣כת ינּו ֵה֔ ֱא ֣ ְיָי ֵמִעם֙

אׁש ֹ֖ ר ה ֹּפֶר֥ ֶרׁש ֹׁש֛ ם ָּבֶכ֗ ֶּפן־ֵיׁ֣ש ָהֵה֑ם ַהּגֹוִי֣ם

ה ָאָל֜ ָהֽ י ֶאת־ִּדְבֵר֨ ֩ ְּבָׁשְמע ה ְוָהָי֡ ֲעָנֽה׃ ְוַלֽ

ָׁש֣לֹום ֵלאֹמר֙ ִּבְלָב֤בֹו ְוִהְתָּבֵר֨ את ֹ֗ ַהּז

ְלַמַ֛ען ֑ ֵאֵל י ִלִּב֖ ִּבְׁשִר֥רּות י ִּכ֛ י ְהֶיה־ִּל֔ ִיֽ

ְיָי֘ א־יֹאֶב֣ה ֹֽ ל ה׃ ֶאת־ַהְּצֵמָאֽ ָרָו֖ה ָהֽ ְס֥פֹות

֙ ְוִקְנָאת ֤ ַאף־ְיָי ן ֶיְעַׁש֨ ז ָא֠ י ִּכ֣ ֒ ל ַח ֣ ְס

ה ָּכל־ָהָ֣אָל֔ ֙ ּב ְבָצה ְוָר֤ ַה֔הּוא יׁש ָּבִא֣

ֶאת־ְׁש֔מֹו ֙ ְיָי ּוָמָח֤ה ַהֶּז֑ה ַּבֵּסֶ֣פר ה ַהְּכתּוָב֖

ה ְלָרָע֔ ֙ ְיָי ְוִהְבִּדי֤לֹו ִים׃ ַהָּׁשָמֽ ַחת ִמַּת֖

ית ַהְּבִר֔ ָא֣לֹות ֙ ְּכֹכל ִיְׂשָרֵא֑ל ִׁשְבֵט֣י ל ִמֹּכ֖

ר ְוָאַמ֞ ַהֶּזֽה׃ ה ַהּתֹוָר֖ ֶפר ְּבֵס֥ ה ַהְּכתּוָב֕

ָי֨קּומּו֙ ֲאֶׁש֤ר ְּבֵניֶכם֙ ֲח֗רֹון ָהַאֽ ַהּ֣דֹור

ֵמֶאֶ֣רץ א ֹ֖ ָיב ר ֲאֶׁש֥ י ָּנְכִר֔ ְוַה֨ ם ֵמַאֲ֣חֵריֶכ֔

ַהִהוא֙ ָהָאֶ֤רץ ֶאת־ַמּ֞כֹות ָר֠אּו ְו֠ ה ְרחֹוָק֑

ית ָּגְפִר֣ ּה׃ ָּבֽ ֖ ְיָי ֲאֶׁשר־ִחָּל֥ה יָה ְוֶאת־ַּתֲ֣חֻלֶא֔

ִתָּזַרע֙ א ֹ֤ ל ָכל־ַאְרָצּה֒ ְׂשֵרָפ֣ה ַל֘ח ָוֶמ֘

ָּכל־ֵעֶׂ֑שב ּה ָב֖ ְולֹא־ַיֲֽעֶל֥ה ַח ַתְצִמ֔ א ֹ֣ ְול

ּוְצֹבִי֔ים ַאְדָמ֣ה ַוֲֽעֹמָרה֙ ם ְסֹד֤ ת ַמְהֵּפַכ֞ ְּכֽ

ֲחָמֽתֹו׃ ּוַבֽ ְּבַאּ֖פֹו ְיָי֔ ָהַפ֣ ֲאֶׁשר֙ ם] ּוְצבֹוִי֔ [ק‘

ָּכָ֖כה ֛ ְיָי ָעָׂש֧ה ה ַעל־ֶמ֨ ם ָּכל־ַהּגֹוִי֔ ְמרּו֙ ְוָאֽ

ַהָּג֖דֹול ף ָהַא֥ י ֳחִר֛ ה ֶמ֥ ֹ֑את ַהּז ָלָאֶ֣רץ

ית ֶאת־ְּבִר֥ ְז֔בּו ָעֽ ֲאֶׁש֣ר ַע֚ל ְוָאְ֣מ֔רּו ַהֶּזֽה׃

ם ִעָּמ֔ ָּכַר֣ת ֲאֶׁשר֙ ֲאֹבָת֑ם ֵה֣י ֱא ֖ ְיָי

ַוֵּיְֽל֗כּו ִים׃ ִמְצָרֽ ֶרץ ֵמֶא֥ ם ֹאָת֖ ְּבֽהֹוִצי֥אֹו

ָלֶה֑ם ֲח֖וּו ְׁשַּתֽ ַוִּיֽ ים ֲאֵחִר֔ ים ִה֣ ֱא ֙ ַוַּיַֽעְבדּו
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ָחַל֖ק א ֹ֥ ְול א־ְיָד֔עּום ֹֽ ל ֲאֶׁש֣ר ִהים֙ ֱא

יא ְלָהִב֤ וא ַהִה֑ ָּבָאֶ֣רץ ְיָי֖ ף ַחר־ַא֥ ַוִּיֽ ם׃ ָלֶהֽ

ֶפר ַּבֵּס֥ ה ַהְּכתּוָב֖ ה ֶאת־ָּכל־ַהְּקָלָל֔ יָה֙ ָעֶל֨

ף ְּבַא֥ ם ַאְדָמָת֔ ֵמַע֣ל ֙ ְיָי ַוִּיְּתֵׁש֤ם ַהֶּזֽה׃

ֶרץ ֶאל־ֶא֥ ַוַּיְׁשִלֵכ֛ם ָּג֑דֹול ֶצף ּוְבֶק֣ ה ּוְבֵחָמ֖

ֵה֑ינּו ֱא ֖ ְיָי ַלֽ ת ְסָּתֹר֔ ַהֶּזֽה׃ַהִּנ֨ ַּכּ֥יֹום ֶרת ֲאֶח֖

ֲעׂ֕שֹות ַלֽ ם ַעד־עֹוָל֔ ֙ ֹיֹנֹּו ֹנֵ֨ ֹבָ ֹּולְֹ ֹ֤נֹּו לָֹ ת ֞ ְוַהִּנְג

את׃ ֹֽ ַהּז ה ַהּתֹוָר֥ י ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵר֖

וילך
ֶּלה ָהֵא֖ ים ֶאת־ַהְּדָבִר֥ ַוְיַדֵּב֛ר ֹמֶׁש֑ה ַוֵּיֶ֖ל

ֶּבן־ֵמָאה֩ ם ֲאֵלֶה֗ ֹ֣אֶמר ַוּי ל׃ ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאֽ

֖עֹוד א־אּוַכ֥ל ֹֽ ל ַהּ֔יֹום ֹנִכי֙ ָאֽ ָׁשָנ֤ה ים ְוֶעְׂשִר֨

ר ֲעֹב֖ ַתֽ א ֹ֥ ל י ֵאַל֔ ָאַמ֣ר ֙  ְיָי ַוֽ ְוָל֑בֹוא ָלֵצ֣את

ֹעֵב֣ר ֣הּוא י ֶה֜ ֱא ְיָי֨ ַהֶּזֽה׃ ן ֶאת־ַהַּיְרֵּד֥

ָהֵאֶּ֛לה ם ֶאת־ַהּגֹוִי֥ יד ֽהּוא־ַיְׁשִמ֞ י ְלָפֶנ֗

ֹעֵב֣ר ֚הּוא ַע ְיהֹוֻׁש֗ יִרְׁשָּת֑ם ִוֽ ִמְּלָפֶנ֖י

ְוָעָׂש֤ה (לוי) ְיָי׃ ר ִּדֶּב֥ ר ֲאֶׁש֖ ַּכֽ י ְלָפֶנ֔

ּוְל֛עֹוג ְלִסי֥חֹון ה ָעָׂש֗ ֲאֶׁש֣ר ַּכֽ ם ָלֶה֔ ֙ ְיָי

יד ִהְׁשִמ֖ ר ֲאֶׁש֥ ּוְלַאְרָצ֑ם י ֱאֹמִר֖ ָהֽ י ַמְלֵכ֥

ם ָלֶה֔ ֲעִׂשיֶת֣ם ַוֽ ִלְפֵניֶכ֑ם ֖ ְיָי ּוְנָתָנ֥ם ם׃ ֹאָתֽ

ִחְז֣קּו ם׃ ֶאְתֶכֽ ִצִּו֖יִתי ר ֲאֶׁש֥ ה ל־ַהִּמְצָו֔ ְּכָכ֨

ִמְּפֵניֶה֑ם ַעְר֖צּו ְוַאל־ַּתֽ יְר֥אּו ַאל־ִּתֽ ְוִאְמ֔צּו

֖ ַיְרְּפ א ֹ֥ ל ִעָּמ֔ ֣ ֹהֵל ַהֽ ֚הּוא י ֶה֗ ֱא ֣ ְיָי י ִּכ֣

ה ֹמֶׁש֜ א ַוִּיְקָר֨ (ישראל) ס ָּך׃ ַיַֽעְזֶבֽ א ֹ֥ ְול

ָכל־ִיְׂשָרֵא֘ל ְלֵעיֵנ֣י יו ֵאָל֜ אֶמר ֹ֨ ַוּי ַע יהֹוֻׁש֗ ִלֽ

ֶאת־ָהָע֣ם ָּתבֹוא֙ ה ַאָּת֗ י ִּכ֣ ֱאָמץ֒ ֶוֽ ֲחַז֣ק

ם ֲאֹבָת֖ ַלֽ ֛ ְיָי ִנְׁשַּב֧ע ר ֲאֶׁש֨ ֶרץ ֶאל־ָהָא֕ ה ַהֶּז֔

 ְיָי֞ ַוֽ ם׃ אֹוָתֽ ַּתְנִחיֶלָּ֥נה ה ְוַאָּת֖ ָלֶה֑ם ָלֵת֣ת

א ֹ֥ ל ִעָּמ֔ ִיְהֶי֣ה ֚הּוא י ְלָפֶנ֗ ֣ ֹהֵל ַהֽ ֣הּוא

ת׃ ֵתָחֽ א ֹ֥ ְול א ִתיָר֖ א ֹ֥ ל ַיַֽעְזֶבָּ֑ך א ֹ֣ ְול ֖ ַיְרְּפ

ּה  ִּיְּתָנ֗ ַוֽ ַהּזֹאת֒ ֶאת־ַהּתֹוָר֣ה ֹמֶׁש֘ה ב ַוִּיְכֹּת֣

ֶאת־ֲא֖רֹון ים ְׂשִא֔ ַהֹּנ֣ י ֵלִו֔ ְּבֵנ֣י ֲהִנים֙ ֶאל־ַהֹּכֽ

ו ַוְיַצ֥ ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ְוֶאל־ָּכל־ִזְקֵנ֖י ֑ ְיָי ית ְּבִר֣

ים ָׁשִנ֗ ֶׁשַ֣בע ץ ִמֵּק֣ ר ֵלאֹמ֑ אֹוָת֣ם ה ֹמֶׁש֖

ְּב֣בֹוא ַהֻּסּֽכֹות׃ ג ְּבַח֥ ה ַהְּׁשִמָּט֖ ְׁשַנ֥ת ְּבֹמֵע֛ד

י ֶה֔ ֱא ֣ ְיָי ֙ ֶאת־ְּפֵני ָראֹות֙ ֵלֽ ל ָכל־ִיְׂשָרֵא֗

ה ֶאת־ַהּתֹוָר֥ א ִּתְקָר֞ ִיְבָח֑ר ֲאֶׁש֣ר ַּבָּמ֖קֹום

ַהְקֵה֣ל ם׃ ְּבָאְזֵניֶהֽ ל ָּכל־ִיְׂשָרֵא֖ ֥ ֶגד ֶנ ֹ֛את ַהּז

֖  ְר ְוֵגֽ ף ְוַהַּט֔ ְוַהָּנִׁשים֙ ים ֲאָנִׁש֤ ָהֽ ם ֶאת־ָהָע֗

ּוְלַמַ֣ען ִיְׁשְמ֜עּו ַען ְלַמ֨ י ִּבְׁשָעֶר֑ ֲאֶׁש֣ר

ְמ֣רּו ְוָׁשֽ ם ֵהיֶכ֔ ֽ ֱא ֣ ֶאת־ְיָי ְוָיֽ ְראּו֙ ִיְלְמ֗דּו

את׃ ֹֽ ַהּז ה ַהּתֹוָר֥ י ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵר֖ ֲעׂ֔שֹות ַלֽ

ְוָלְ֣מ֔דּו ֙ ִיְׁשְמעּו לֹא־ָיֽ ְד֗עּו ֲאֶׁש֣ר ם ּוְבֵניֶה֞

ר ֲאֶׁש֨ ים ָּכל־ַהָּיִמ֗ ֵהיֶכ֑ם ֽ ֱא ֣ ֶאת־ְיָי ה ְלִיְרָא֖

ם ַאֶּת֜ ר ֲאֶׁש֨ ה ַעל־ָהֲ֣אָדָמ֔ ַחִּיים֙ ַאֶּת֤ם

ּה׃ ְלִרְׁשָּתֽ ָּמה ָׁש֖ ן ֶאת־ַהַּיְרֵּד֛ ים ְבִר֧ ֹעֽ

האזינו
ֶרץ ָהָא֖ ע ְוִתְׁשַמ֥ ַוֲֽאַדֵּבָ֑רה ִים ַהָּׁשַמ֖ ֲאִז֥ינּו ַהֽ

ל ַּכַּט֖ ִּתַּז֥ל י ִלְקִח֔ ַּכָּמָטר֙ ף ַיֲֽעֹר֤ י׃ ִאְמֵרי־ִפֽ

ים ְוִכְרִביִב֖ ֶׁשא ֲעֵלי־ֶד֔ ם ִּכְׂשִעיִר֣ י ִאְמָרִת֑

ֹגֶ֖דל ָה֥בּו ֶאְקָר֑א ֖ ְיָי ם ֵׁש֥ י ִּכ֛ ֶׂשב׃ ֲעֵלי־ֵעֽ

י ִּכ֥ ֳע֔לֹו ָּפֽ ים ָּתִמ֣ ַהּצּור֙ (לוי) ינּו׃ ֵהֽ א ֵלֽ

ֶול ָע֔ ְוֵא֣ין ֱאמּוָנה֙ ֵא֤ל ִמְׁשָּפ֑ט ָכל־ְּדָרָכ֖יו

מּוָמ֑ם ָּבָנ֣יו א ֹ֖ ל ֛לֹו ת ִׁשֵח֥ ֽהּוא׃ ר ְוָיָׁש֖ יק ַצִּד֥

את ֹ֔ ִּתְגְמלּו־ז ֙ ְלְיָי ַה ל׃ ּוְפַתְלֹּתֽ ׁש ִעֵּק֖ ּ֥דֹור

י ָאִב֣ ֲהלֹוא־הּוא֙ ָחָכ֑ם א ֹ֣ ְול ל ָנָב֖ ַע֥ם

ְזֹכר֙ (ישראל) ׃ נֲֶנֽ   ְיֹכֽ ַוֽ ֖ ְׂש ָעֽ ֥הּוא ָּקֶנ֔

ְׁשַא֤ל ר ָוֹד֑ ֹּדר ְׁש֣נֹות ינּו ִּב֖ ם עֹוָל֔ ְי֣מֹות

ְּבַהְנֵח֤ל ׃ ָלֽ ֹ֥אְמרּו ְוי ְזֵקֶנ֖י ְד ְוַיֵּג֔ ֙ י ָאִב֨

ַיֵּצב֙ ָאָד֑ם ְּבֵנ֣י ְּבַהְפִרי֖דֹו ם ּגֹוִי֔ ֶעְליֹון֙

י ִּכ֛ ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ְּבֵנ֥י ר ְלִמְסַּפ֖ ים ַעִּמ֔ ת ֣ ְּגֻב

֙ הּו ִיְמָצֵא֨ ַנֲֽחָלֽתֹו׃ ֶבל ֶח֥ ב ַיֲֽעֹק֖ ַעּ֑מֹו ֖ ְיָי ֶלק ֵח֥

֙ ְנהּו ֲבֶב֨ ְיֹסֽ ן ְיִׁשֹמ֑ ְיֵל֣ל הּו ּוְבֹת֖ ר ִמְדָּב֔ ְּבֶאֶ֣רץ

ֶׁשר֙ ְּכֶנ֨ ֵעיֽנֹו׃ ְּכִאיׁ֥שֹון ְנהּו ִיְּצֶר֖ הּו ְי֣בֹונֲֵנ֔

֙ ְּכָנָפיו ׂש ִיְפֹר֤ ְיַרֶח֑ף יו ַעל־ּֽגֹוָזָל֖ ִקּ֔נֹו ָיִע֣יר
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ַיְנֶחּ֑נּו ָּבָד֣ד ֖ ְיָי ַעל־ֶאְבָרֽתֹו׃ הּו ִיָּׂשֵא֖ הּו ִיָּקֵח֔

ר׃ ֵנָכֽ ל ֵא֥ ִעּ֖מֹו ין ְוֵא֥

הברכה וזאת
יׁש ִא֥ ֹמֶׁש֛ה ֵּבַר֥ ר ֲאֶׁש֨ ה ַהְּבָרָכ֗ ֹ֣את ְוז

מֹוֽתֹו׃ ִלְפֵנ֖י ִיְׂשָרֵא֑ל ֶאת־ְּבֵנ֣י ים ִה֖ ֱא ָהֽ

מֹו ָל֔ ִמֵּׂשִעיר֙ ח ְוָזַר֤ ָּבא֙ ִמִּסיַנ֥י ְיָי֞ ר ַוּיֹאַמ֗

ֶדׁש ֹק֑ ת ְבֹב֣ ֵמִרֽ ה ְוָאָת֖ ן ָּפאָר֔ ֵמַה֣ר יַע֙ הֹוִפ֨

ים ַעִּמ֔ ֹחֵב֣ב ַא֚ף מֹו׃ ָלֽ ת ְׁשָּד֖ ֵא֥ יִמי֕נֹו ִמֽ

ְלַרְגֶל֔ ֻּתּ֣כּו ְוֵהם֙ ְּבָיֶד֑ יו ָּכל־ְקֹדָׁש֖

ֹמֶׁש֑ה ִצָּוה־ָל֖נּו ה ּתֹוָר֥ ׃ י ִמַּדְּבֹרֶתֽ א ִיָּׂש֖

יֻׁש֖רּון ִבֽ י ַוְיִה֥ ב׃ ַיֲֽעֹקֽ ְקִהַּל֥ת ה ֽמֹוָרָׁש֖

י ִׁשְבֵט֥ ַיַ֖חד ם ָע֔ ָר֣אֵׁשי ְּבִהְתַאֵּסף֙ ֶמֶ֑ל

י ִויִה֥ ת ְוַאל־ָיֹמ֑ ן ְראּוֵב֖ י ְיִח֥ ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ

ַוּיֹאַמר֒ יהּוָד֘ה ִלֽ ֹ֣את ְוז ס ר׃ ִמְסָּפֽ יו ְמָת֖

ְּתִביֶאּ֑נּו ְוֶאל־ַעּ֖מֹו ה ְיהּוָד֔ ֣קֹול ֙ ְיָי ְׁשַמ֤ע

פ ְהֶיה׃ ִּתֽ יו ִמָּצָר֖ ְוֵעֶ֥זר ֔לֹו ָר֣ב ֙ ָיָדיו

יׁש ְלִא֣ י ְואּוֶר֖ י ֻּתֶּמ֥ ר ָאַמ֔ ּוְלֵלִו֣י (לוי)

הּו ְּתִריֵב֖ ה ְּבַמָּס֔ ֙ ִנִּסית ֲאֶׁש֤ר ֲחִסיֶד֑

א ֹ֣ ל ֙ ּוְלִאּמ יו ְלָאִב֤ ר ֹאֵמ֞ ָהֽ ה׃ ְמִריָבֽ י ַעל־ֵמ֥

ְוֶאת־ָּבָנ֖ו יר ִהִּכ֔ א ֹ֣ ל ְוֶאת־ֶאָחיו֙ יו ְרִאיִת֔

ִאְמָרֶת֔ ְמרּו֙ ָׁשֽ י ִּכ֤ ָיָד֑ע א ֹ֣ ל ָּבָנ֖יו] [ק’

ב ְלַיֲֽעֹק֔ ֙ י ִמְׁשָּפֶט֨ יֹו֤רּו רּו׃ ִיְנֹצֽ ֖ יְת ּוְבִרֽ

ְּבַאֶּפ֔ ְקטֹוָרה֙ ימּו ָיִׂש֤ ְלִיְׂשָרֵא֑ל ֖ ְת ְותֹוָרֽ

ַעל ּוֹפ֥ ֵחי֔לֹו ֙ ְיָי ָּבֵר֤ ׃ ַעל־ִמְזְּבֶחֽ יל ְוָכִל֖

יו ּוְמַׂשְנָא֖ ָקָמ֛יו ֧ ִים ָמְתַנ ץ ְמַח֨ ִּתְרֶצ֑ה יו ָיָד֖

ן ִיְׁשֹּכ֥ ְיָי֔ יד ְיִד֣ ר ָאַמ֔ ן ְלִבְנָיִמ֣ ס ִמן־ְיקּוֽמּון׃

ין ּוֵב֥ ָּכל־ַהּ֔יֹום ָעָליו֙ ֹחֵפ֤ף ָעָל֑יו ַטח ָלֶב֖

ר ָאַמ֔ ּוְליֹוֵס֣ף (ישראל) ס ן׃ ָׁשֵכֽ יו ְּכֵתָפ֖

ל ִמָּט֔ ִים֙ ָׁשַמ֨ ִמֶּמֶ֤גד ַאְר֑צֹו ֖ ְיָי ֶכת ְמֹבֶר֥

ת ְּתבּוֹא֣ ֶגד ּוִמֶּמ֖ ַחת׃ ָּתֽ ֶצת ֹרֶב֥ ּוִמְּת֖הֹום

אׁש ֹ֖ ּוֵמר ים׃ ְיָרִחֽ ֶּג֥ ֶרׁש ֶגד ּוִמֶּמ֖ ָׁשֶ֑מׁש

ֶגד ּוִמֶּמ֗ ם׃ עֹוָלֽ ִּגְב֥עֹות ֶגד ּוִמֶּמ֖ ֶדם ֲרֵרי־ֶק֑ ַהֽ

ָּת֨בֹואָתה֙ ְסֶנ֑ה י ְכִנ֖ ֹׁשֽ ּוְר֥צֹון ּה ָא֔ ּוְמ ֶאֶ֚רץ

ְּב֨כֹור יו׃ ֶאָחֽ ְנִז֥יר ד ּוְלָקְדֹק֖ ף יֹוֵס֔ אׁש ֹ֣ ְלר

ם ָּבֶה֗ יו ַקְרָנ֔ ְרֵאם֙ ְוַקְרֵנ֤י ֗לֹו ָהָד֣ר ׁשֹו֜רֹו

ִרְב֣בֹות ְוֵהם֙ ַאְפֵסי־ָאֶ֑רץ ו ַיְחָּד֖ ְיַנַּג֥ח ים ַעִּמ֛

ה׃ ְמַנֶּׁשֽ י ַאְלֵפ֥ ם ְוֵה֖ ִים ֶאְפַר֔

לחנוכה קריאה

ז) (במדבר

ים ְלָהִק֣ ה ֹמֶׁש֜ ַּכּ֨לֹות ְּביֹום֩ י ַוְיִה֡

ׁש ַוְיַקֵּד֤ ֹא֜תֹו ח ַוִּיְמַׁש֨ ן ֶאת־ַהִּמְׁשָּכ֗

ַח ְוֶאת־ַהִּמְזֵּב֖ יו ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָל֔ ֙ ֹאת

ם׃ ֹאָתֽ ׁש ַוְיַקֵּד֥ ם ַוִּיְמָׁשֵח֖ ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָל֑יו

ֵּב֣ית י ָראֵׁש֖ ל ִיְׂשָרֵא֔ ְנִׂשיֵא֣י ֙ יבּו ַוַּיְקִר֨

ים ְמִד֖ ָהֹעֽ ם ֵה֥ ת ַהַּמֹּט֔ ְנִׂשיֵא֣י ֵה֚ם ֲאֹבָת֑ם

ִלְפֵנ֣י ם ֶאת־ָקְרָּבָנ֜ יאּו ַוָּיִב֨ ים׃ ַעל־ַהְּפֻקִדֽ

ֲעָגָל֛ה ר ָּבָק֔ ּוְׁשֵנֽי־ָעָׂש֣ר ָצב֙ ת ֥ ֵׁשׁש־ֶעְג ְיָי֗

יבּו ַוַּיְקִר֥ ְלֶאָח֑ד ְוׁ֣שֹור ים ַהְּנִׂשִא֖ ַעל־ְׁשֵנ֥י

ֹ֥אֶמר ַוּי (לוי) ן׃ ַהִּמְׁשָּכֽ ִלְפֵנ֥י ם אֹוָת֖

ְוָה֕יּו ם ִאָּת֔ ֵמֽ ַק֚ח ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖

ְוָנַֽתָּת֤ה מֹוֵע֑ד ֶהל ֹא֣ ת ֶאת־ֲעֹבַד֖ ד ֲעֹב֕ ַלֽ

ָדֽתֹו׃ ֲעֹבֽ י ְּכִפ֥ יׁש ִא֖ ם ְלִוִּי֔ ֶאל־ַהֽ אֹוָתם֙

ן ַוִּיֵּת֥ ר ְוֶאת־ַהָּבָק֑ ת ֖ ֲעָג ֶאת־ָהֽ ה ֹמֶׁש֔ ח ַוִּיַּק֣

ְוֵאת֙ ֲעָג֗לֹות ָהֽ ְׁשֵּת֣י ֵא֣ת ם׃ ְלִוִּיֽ ֶאל־ַהֽ ם אֹוָת֖

י ְּכִפ֖  ְרׁ֑שֹון ֵגֽ ִלְבֵנ֣י ן ָנַת֖ ר ַהָּבָק֔ ַאְרַּבַ֣עת

ְׁשֹמַנ֣ת ְוֵאת֙ ת ֗ ֲעָג ָהֽ ַאְרַּב֣ע ְוֵא֣ת ם׃ ָדָתֽ ֲעֹבֽ

ם ָדָת֔ ֲעֹב֣ ֙ ְּכִפי י ְמָרִר֑ ִלְבֵנ֣י ן ָנַת֖ ר ַהָּבָק֔

ְוִלְבֵנ֥י ן׃ ַהֹּכֵהֽ ן ֲהֹר֖ ן־ַאֽ ֶּבֽ ר יָתָמ֔ ִאֽ ְּבַיד֙
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ם ֲעֵלֶה֔ ֶדׁש֙ ַהֹּק֨ ת י־ֲעֹבַד֤ ִּכֽ ָנָת֑ן א ֹ֣ ל ת ְקָה֖

ֵא֚ת ים ַהְּנִׂשִא֗ יבּו ַוַּיְקִר֣ אּו׃ ִיָּׂשֽ ף ַּבָּכֵת֖

יבּו ַוַּיְקִר֧ ֹא֑תֹו ִהָּמַׁש֣ח ְּב֖יֹום ַח ַהִּמְזֵּב֔ ֲחֻנַּכ֣ת

ַח׃ ַהִּמְזֵּבֽ ִלְפֵנ֥י ֶאת־ָקְרָּבָנ֖ם ם ַהְּנִׂשיִא֛

ַלּ֗יֹום ד ֶאָח֜ יא ָנִׂש֨ ֶאל־ֹמֶׁש֑ה ְיָי֖ ֹ֥אֶמר ַוּי

ם ֶאת־ָקְרָּבָנ֔ יבּו֙ ַיְקִר֨ ַלּ֔יֹום ֶאָחד֙ יא ָנִׂש֤

(לוי (ישראל) ס ַח׃ ַהִּמְזֵּבֽ ֲחֻנַּכ֖ת ַלֽ

ַּבּ֥יֹום יב ַהַּמְקִר֛ י ַוְיִה֗ פולין) למנהג

ב יָנָד֖ ֶּבן־ַעִּמֽ ַנְחׁ֥שֹון ֶאת־ָקְרָּב֑נֹו ִראׁ֖שֹון ָהֽ

ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ ְוָקְרָּב֞נֹו ה׃ ְיהּוָדֽ ְלַמֵּט֥ה

ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒ ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש ת ַאַח֗

ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ֶסף ֶּכ֔

ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗

ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖ ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת ַּכ֥ף

ר ֶּבן־ָּבָק֗ ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר פולין) למנהג (ישראל

ה׃ ְלֹעָלֽ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל

ח ּוְלֶזַ֣בֽ את׃ ְלַחָּטֽ ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים

ֲחִמָּׁשה֙ ֵאיִל֤ם ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם

ֲחִמָּׁש֑ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣

ב׃ יָנָדֽ ֶּבן־ַעִּמֽ ַנְחׁ֖שֹון ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה

חנוכה של ב’ ביום

ֶּבן־צּוָע֑ר ְנַתְנֵא֣ל יב ִהְקִר֖ י ַהֵּׁשִנ֔ ַּבּיֹום֙

ֶאת־ָקְרָּב֜נֹו ב ִהְקִר֨ ר׃ ִיָּׂשׂשָכֽ יא ְנִׂש֖

ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש ת ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ

ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ֶסף ֶּכ֔ ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒

ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗ ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל

ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת ַּכ֥ף ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה

ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר (לוי) ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖

ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל ר ֶּבן־ָּבָק֗

את׃ ְלַחָּטֽ ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ה׃ ְלֹעָלֽ

ם ֵאיִל֤ ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם ח ּוְלֶזַ֣בֽ

ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣ ֲחִמָּׁשה֙

פ ר׃ ֶּבן־צּוָעֽ ל ְנַתְנֵא֖ ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה ֲחִמָּׁש֑ה

ִלְבֵנ֣י יא ָנִׂש֖ י ַהְּׁשִליִׁש֔ ַּבּיֹום֙ (ישראל)

ָקְרָּב֜נֹו ן׃ ֽ ֶּבן־ֵח ב ֱאִליָא֖ ְזבּוֻל֑ן

ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש ת ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ

ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ֶסף ֶּכ֔ ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒

ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗ ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל

ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת ַּכ֥ף ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה

ר ֶּבן־ָּבָק֗ ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖

ה׃ ְלֹעָלֽ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל

ח ּוְלֶזַ֣בֽ את׃ ְלַחָּטֽ ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים

ֲחִמָּׁשה֙ ֵאיִל֤ם ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם

ֲחִמָּׁש֑ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣

פ ן׃ ֽ ֶּבן־ֵח ב ֱאִליָא֖ ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה

חנוכה של ג’ ביום

ֱאִליָא֖ב ְזבּוֻל֑ן ִלְבֵנ֣י יא ָנִׂש֖ י ַהְּׁשִליִׁש֔ ַּבּיֹום֙

ת ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ ָקְרָּב֜נֹו ן׃ ֽ ֶּבן־ֵח

ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒ ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש

ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ֶסף ֶּכ֔

ַּכ֥ף ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗

(לוי) ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖ ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת

ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל ר ֶּבן־ָּבָק֗ ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר

ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ה׃ ְלֹעָלֽ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו

ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם ח ּוְלֶזַ֣בֽ את׃ ְלַחָּטֽ

ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣ ֲחִמָּׁשה֙ ֵאיִל֤ם

ב ֱאִליָא֖ ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה ֲחִמָּׁש֑ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה

פ ן׃ ֽ ֶּבן־ֵח

ִלְבֵנ֣י יא ָנִׂש֖ י ְרִביִע֔ ָהֽ ַּבּיֹום֙ (ישראל)

ָקְרָּב֜נֹו ֶּבן־ְׁשֵדיֽאּור׃ ֱאִלי֖צּור ְראּוֵב֑ן

ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש ת ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ

ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ֶסף ֶּכ֔ ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒

ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗ ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל

ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת ַּכ֥ף ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה
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ר ֶּבן־ָּבָק֗ ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖

ה׃ ְלֹעָלֽ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל

ח ּוְלֶזַ֣בֽ את׃ ְלַחָּטֽ ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים

ֲחִמָּׁשה֙ ֵאיִל֤ם ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם

ֲחִמָּׁש֑ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣

פ ֶּבן־ְׁשֵדיֽאּור׃ ֱאִלי֖צּור ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה

חנוכה של ד’ ביום

ֱאִלי֖צּור ְראּוֵב֑ן ִלְבֵנ֣י יא ָנִׂש֖ י ְרִביִע֔ ָהֽ ַּבּיֹום֙

ת ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ ָקְרָּב֜נֹו ֶּבן־ְׁשֵדיֽאּור׃

ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒ ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש

ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ֶסף ֶּכ֔

ַּכ֥ף ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗

(לוי) ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖ ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת

ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל ר ֶּבן־ָּבָק֗ ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר

ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ה׃ ְלֹעָלֽ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו

ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם ח ּוְלֶזַ֣בֽ את׃ ְלַחָּטֽ

ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣ ֲחִמָּׁשה֙ ֵאיִל֤ם

ֱאִלי֖צּור ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה ֲחִמָּׁש֑ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה

פ ֶּבן־ְׁשֵדיֽאּור׃

ִלְבֵנ֣י יא ָנִׂש֖ י ֲחִמיִׁש֔ ַהֽ ַּבּיֹום֙ (ישראל)

ָקְרָּב֜נֹו י׃ יַׁשָּדֽ ֶּבן־צּוִרֽ ל ִמיֵא֖ ְׁשֻלֽ ִׁשְמ֑עֹון

ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש ת ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ

ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ֶסף ֶּכ֔ ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒

ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗ ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל

ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת ַּכ֥ף ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה

ר ֶּבן־ָּבָק֗ ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖

ה׃ ְלֹעָלֽ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל

ח ּוְלֶזַ֣בֽ את׃ ְלַחָּטֽ ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים

ֲחִמָּׁשה֙ ֵאיִל֤ם ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם

ֲחִמָּׁש֑ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣

פ י׃ יַׁשָּדֽ ֶּבן־צּוִרֽ ל ִמיֵא֖ ְׁשֻלֽ ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה

חנוכה של ה’ ביום

ִׁשְמ֑עֹון ִלְבֵנ֣י יא ָנִׂש֖ י ֲחִמיִׁש֔ ַהֽ ַּבּיֹום֙

ָקְרָּב֜נֹו י׃ יַׁשָּדֽ ֶּבן־צּוִרֽ ל ִמיֵא֖ ְׁשֻלֽ

ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש ת ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ

ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ֶסף ֶּכ֔ ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒

ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗ ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל

ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת ַּכ֥ף ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה

ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר (לוי) ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖

ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל ר ֶּבן־ָּבָק֗

את׃ ְלַחָּטֽ ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ה׃ ְלֹעָלֽ

ם ֵאיִל֤ ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם ח ּוְלֶזַ֣בֽ

ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣ ֲחִמָּׁשה֙

י׃ יַׁשָּדֽ ֶּבן־צּוִרֽ ל ִמיֵא֖ ְׁשֻלֽ ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה ֲחִמָּׁש֑ה

פ

ָג֑ד ִלְבֵנ֣י יא ָנִׂש֖ י ַהִּׁשִּׁש֔ ַּבּיֹום֙ (ישראל)

ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ ָקְרָּב֜נֹו ל׃ ֶּבן־ְּדעּוֵאֽ ף ֶאְלָיָס֖

ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒ ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש ת ַאַח֗

ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ֶסף ֶּכ֔

ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗

ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖ ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת ַּכ֥ף

ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל ר ֶּבן־ָּבָק֗ ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר

ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ה׃ ְלֹעָלֽ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו

ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם ח ּוְלֶזַ֣בֽ את׃ ְלַחָּטֽ

ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣ ֲחִמָּׁשה֙ ֵאיִל֤ם

ף ֶאְלָיָס֖ ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה ֲחִמָּׁש֑ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה

פ ל׃ ֶּבן־ְּדעּוֵאֽ

חנוכה של ו’ ביום
לעליה חודש לראש קריאה ב’ בספר קוראים

ד’.

ף ֶאְלָיָס֖ ָג֑ד ִלְבֵנ֣י יא ָנִׂש֖ י ַהִּׁשִּׁש֔ ַּבּיֹום֙

ת ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ ָקְרָּב֜נֹו ל׃ ֶּבן־ְּדעּוֵאֽ

ֶסף ֶּכ֔ ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒ ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש
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ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥

ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗

ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖ ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת ַּכ֥ף

ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל ר ֶּבן־ָּבָק֗ ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר

ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ה׃ ְלֹעָלֽ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו

ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם ח ּוְלֶזַ֣בֽ את׃ ְלַחָּטֽ

ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣ ֲחִמָּׁשה֙ ֵאיִל֤ם

ף ֶאְלָיָס֖ ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה ֲחִמָּׁש֑ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה

פ ל׃ ֶּבן־ְּדעּוֵאֽ

חנוכה של ז’ ביום
לעליה חודש לראש קריאה ב’ בספר קוראים

ד’.

ֶאְפָרִ֑ים ִלְבֵנ֣י יא ָנִׂש֖ י ַהְּׁשִביִע֔ ַּבּיֹום֙

ָקְרָּב֜נֹו ֶּבן־ַעִּמיֽהּוד׃ ע יָׁשָמ֖ ֱאִלֽ

ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש ת ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ

ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ֶסף ֶּכ֔ ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒

ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗ ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל

ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת ַּכ֥ף ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה

ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר (לוי) ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖

ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל ר ֶּבן־ָּבָק֗

את׃ ְלַחָּטֽ ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ה׃ ְלֹעָלֽ

ם ֵאיִל֤ ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם ח ּוְלֶזַ֣בֽ

ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣ ֲחִמָּׁשה֙

ֶּבן־ַעִּמיֽהּוד׃ ע יָׁשָמ֖ ֱאִלֽ ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה ֲחִמָּׁש֑ה

חודש בראש רביעי סוף פ

ִלְבֵנ֣י יא ָנִׂש֖ י ַהְּׁשִמיִנ֔ ַּבּיֹום֙ (ישראל)

ָקְרָּב֜נֹו ֶּבן־ְּפָדהֽצּור׃ ל ַּגְמִליֵא֖ ְמַנֶּׁש֑ה

ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש ת ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ

ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ֶסף ֶּכ֔ ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒

ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗ ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל

ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת ַּכ֥ף ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה

ר ֶּבן־ָּבָק֗ ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖

ה׃ ְלֹעָלֽ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל

ח ּוְלֶזַ֣בֽ את׃ ְלַחָּטֽ ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים

ֲחִמָּׁשה֙ ֵאיִל֤ם ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם

ֲחִמָּׁש֑ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣

פ ֶּבן־ְּפָדהֽצּור׃ ל ַּגְמִליֵא֖ ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה

חנוכה של ח’ ביום

ַּגְמִליֵא֖ל ְמַנֶּׁש֑ה ִלְבֵנ֣י יא ָנִׂש֖ י ַהְּׁשִמיִנ֔ ַּבּיֹום֙

ת ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ ָקְרָּב֜נֹו ֶּבן־ְּפָדהֽצּור׃

ֶסף ֶּכ֔ ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒ ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש

ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥

ַּכ֥ף ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗

(לוי) ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖ ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת

ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל ר ֶּבן־ָּבָק֗ ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר

ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ה׃ ְלֹעָלֽ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו

ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם ח ּוְלֶזַ֣בֽ את׃ ְלַחָּטֽ

ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣ ֲחִמָּׁשה֙ ֵאיִל֤ם

ל ַּגְמִליֵא֖ ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה ֲחִמָּׁש֑ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה

פ ֶּבן־ְּפָדהֽצּור׃

ִלְבֵנ֣י יא ָנִׂש֖ י ַהְּתִׁשיִע֔ ַּבּיֹום֙ (ישראל)

ָקְרָּב֜נֹו י׃ ֶּבן־ִּגְדֹעִנֽ ן ֲאִביָד֖ ן ִבְנָיִמ֑

ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש ת ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ

ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ֶסף ֶּכ֔ ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒

ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗ ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל

ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת ַּכ֥ף ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה

ר ֶּבן־ָּבָק֗ ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖

ה׃ ְלֹעָלֽ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל

ח ּוְלֶזַ֣בֽ את׃ ְלַחָּטֽ ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים

ֲחִמָּׁשה֙ ֵאיִל֤ם ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם

ֲחִמָּׁש֑ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣

פ י׃ ֶּבן־ִּגְדֹעִנֽ ן ֲאִביָד֖ ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה

ֲאִחיֶעֶ֖זר ָד֑ן ִלְבֵנ֣י יא ָנִׂש֖ י ֲעִׂשיִר֔ ָהֽ ַּבּיֹום֙

ת ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ ָקְרָּב֜נֹו י׃ יַׁשָּדֽ ֶּבן־ַעִּמֽ
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ֶסף ֶּכ֔ ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒ ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש

ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥

ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗

ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖ ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת ַּכ֥ף

ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל ר ֶּבן־ָּבָק֗ ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר

ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ה׃ ְלֹעָלֽ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו

ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם ח ּוְלֶזַ֣בֽ את׃ ְלַחָּטֽ

ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣ ֲחִמָּׁשה֙ ֵאיִל֤ם

ֲאִחיֶעֶ֖זר ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה ֲחִמָּׁש֑ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה

פ י׃ יַׁשָּדֽ ֶּבן־ַעִּמֽ

ָאֵׁש֑ר ִלְבֵנ֣י יא ָנִׂש֖ ֔יֹום ָעָׂש֣ר ַעְׁשֵּת֣י ְּביֹום֙

ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ ָקְרָּב֜נֹו ן׃ ֶּבן־ָעְכָרֽ ל ַּפְגִעיֵא֖

ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒ ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש ת ַאַח֗

ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ֶסף ֶּכ֔

ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗

ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖ ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת ַּכ֥ף

ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל ר ֶּבן־ָּבָק֗ ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר

ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ה׃ ְלֹעָלֽ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו

ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם ח ּוְלֶזַ֣בֽ את׃ ְלַחָּטֽ

ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣ ֲחִמָּׁשה֙ ֵאיִל֤ם

ל ַּפְגִעיֵא֖ ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה ֲחִמָּׁש֑ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה

פ ן׃ ֶּבן־ָעְכָרֽ

ַנְפָּתִל֑י ִלְבֵנ֣י יא ָנִׂש֖ ֔יֹום ָעָׂש֣ר ְׁשֵנ֣ים ְּביֹום֙

ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַקֽ ָקְרָּב֜נֹו ֶּבן־ֵעיָנֽ ן׃ ע ֲאִחיַר֖

ֶאָחד֙ ק ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒ ּוֵמָא֘ה ִׁש֣ים ְׁש ת ַאַח֗

ְׁשֵניֶה֣ם ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל ֶקל ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ֶסף ֶּכ֔

ה׃ ְלִמְנָחֽ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה ֶלת ֹס֛ ים ְמֵלִא֗

ֶרת׃ ְקֹטֽ ה ְמֵלָא֥ ב ָזָה֖ ה ֲעָׂשָר֥ ַאַח֛ת ַּכ֥ף

ד ֶבׂש־ֶאָח֥ ֶּכֽ ֶאָח֛ד ַאִ֧יל ר ֶּבן־ָּבָק֗ ד ֶאָח֞ ַּפ֣ר

ד ֶאָח֖ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ה׃ ְלֹעָלֽ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו

ִים֒ ְׁשַנ֒ ר ָּבָק֣ ַהְּׁשָלִמי֘ם ח ּוְלֶזַ֣בֽ את׃ ְלַחָּטֽ

ים ְּכָבִׂש֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ים ַעּתּוִד֣ ֲחִמָּׁשה֙ ֵאיִל֤ם

ע ֲאִחיַר֖ ן ָקְרַּב֥ ֶז֛ה ֲחִמָּׁש֑ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה

פ ֶּבן־ֵעיָנֽ ן׃

ֹא֔תֹו ִהָּמַׁש֣ח ְּביֹום֙ ַח ַהִּמְזֵּב֗ ֲחֻנַּכ֣ת ֹ֣את ז

ְׁשֵּת֣ים ֶסף ֶּכ֜ ת ֲעֹר֨ ַקֽ ִיְׂשָרֵא֑ל ְנִׂשיֵא֣י ת ֵמֵא֖

ַּכּ֥פֹות ר ָעָׂש֔ ְׁשֵנ֣ים ֶסף֙ ְזְרֵקי־ֶכ֨ ִמֽ ה ֶעְׂשֵר֗

ה ּוֵמָא֗ ִׁש֣ים ְׁש ה׃ ֶעְׂשֵרֽ ים ְׁשֵּת֥ ב ָזָה֖

ַהִּמְזָר֣ק ים ְוִׁשְבִע֖ ֶסף ֶּכ֔ ַאַחת֙ ָהֽ ה ַהְּקָעָר֤

ִים ַאְלַּפ֥ ים ַהֵּכִל֔ ֶּכֶ֣סף ֹּכ֚ל ֶאָח֑ד ָהֽ

ַּכּ֨פֹות ֶדׁש׃ ַהֹּקֽ ֶקל ְּבֶׁש֥ ע־ֵמ֖אֹות ְוַאְרַּבֽ

ה ֲעָׂשָר֧ ֶרת ְקֹט֔ ת ְמֵלֹא֣ ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה֙ ָזָה֤ב

ב ָּכל־ְזַה֥ ֶדׁש ַהֹּק֑ ְּבֶׁשֶ֣קל ַהַּכ֖ף ה ֲעָׂשָר֛

ר ָּכל־ַהָּבָק֨ ה׃ ּוֵמָאֽ ים ֶעְׂשִר֥ ַהַּכּ֖פֹות

ֵאיִל֤ם ים ָּפִר֗ ָעָׂש֣ר ְׁשֵנ֧ים ה ֹעָל֜ ָלֽ

ְׁשֵנ֥ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ְׁשֵנים־ָעָׂשר֙

ר ָעָׂש֖ ְׁשֵנ֥ים ִעִּז֛ים י ּוְׂשִעיֵר֥ ּוִמְנָחָת֑ם ר ָעָׂש֖

ים ַהְּׁשָלִמ֗ ח ֶזַ֣בֽ ר ְּבַק֣ ל ְוֹכ֞ את׃ ְלַחָּטֽ

ִׁשִּׁשים֙ ֵאיִל֤ם ָּפִרים֒ ְוַאְרָּבָע֘ה ים ֶעְׂשִר֣

ִׁשִּׁש֑ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ים ְּכָבִׂש֥ ים ִׁשִּׁש֔ ים ַעֻּתִד֣

ֹאֽתֹו׃ ח ִהָּמַׁש֥ י ֲחֵר֖ ַאֽ ַח ַהִּמְזֵּב֔ ֲחֻנַּכ֣ת זֹ֚את

֒ ִאּת ְלַדֵּב֣ר מֹוֵע֘ד ֶהל ֶאל־ֹא֣ ה ֹמֶׁש֜ א ֹ֨ ּוְבב

ֵמַע֤ל יו ֵאָל֗ ִמַּדֵּב֣ר ֶאת־ַהּ֜קֹול ע ַוִּיְׁשַמ֨

ְׁשֵנ֣י ין ִמֵּב֖ ת ֵעֻד֔ ָהֽ ן ַעל־ֲאֹר֣ ֲאֶׁשר֙ ֶרת֙ ַהַּכֹּפ֨

יו׃ ֵאָלֽ ר ַוְיַדֵּב֖ ים ַהְּכֻרִב֑

ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥ מוספים: יש

֙ ְת ֽ ֲע ְּבַהֽ ֵאָל֑יו ַמְרָּת֖ ְוָאֽ ן ֲהֹר֔ ל־ַאֽ ֶאֽ ַּדֵּבר֙

ירּו ָיִא֖ ה ַהְּמנֹוָר֔ ְּפֵנ֣י ֙ ֶאל־מּול ת ֶאת־ַהֵּנֹר֔

֙ ֶאל־מּול ן ֲהֹר֔ ַאֽ ֙ ֵּכן ַוַּיַ֤עׂש ַהֵּנֽרֹות׃ ִׁשְבַע֥ת

ִצָּו֥ה ֲאֶׁש֛ר ַּכֽ ֵנֹֽרֶת֑יָה ֱעָל֖ה ֶהֽ ה ַהְּמנֹוָר֔ ְּפֵנ֣י

ִמְקָׁש֣ה ַהְּמֹנָרה֙ ֲעֵׂש֤ה ַמֽ ה ְוֶז֨ ה׃ ֶאת־ֹמֶׁשֽ ְיָי֖

וא ִה֑ ִמְקָׁש֣ה ּה ַעד־ִּפְרָח֖ ַעד־ְיֵרָכּ֥ה ב ָזָה֔

ן ֵּכ֥ ה ֶאת־ֹמֶׁש֔ ֙ ְיָי ֶהְרָא֤ה ר ֲאֶׁש֨ ה ַּכַּמְרֶא֗

פ ה׃ ֶאת־ַהְּמֹנָרֽ ה ָעָׂש֖
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לפורים קריאה

יז) (שמות

ִעם־ִיְׂשָרֵא֖ל ַוִּיָּלֶ֥חם ֲעָמֵל֑ק א ֹ֖ ַוָּיב

ַע֙ ֶאל־ְיהֹוֻׁש֨ ֹמֶׁש֤ה אֶמר ֹ֨ ַוּי ם׃ ִּבְרִפיִדֽ

ֲעָמֵל֑ק ַּבֽ ִהָּלֵח֣ם א ְוֵצ֖ ים ֲאָנִׁש֔ ְּבַחר־ָל֣נּו

ּוַמֵּט֥ה ה ַהִּגְבָע֔ אׁש ֹ֣ ַעל־ר ִנָּצב֙ י ֹנִכ֤ ָאֽ ר ָמָח֗

ֲאֶׁש֤ר ַּכֽ ַע ְיהֹוֻׁש֗ ַוַּיַ֣עׂש י׃ ְּבָיִדֽ ים ִה֖ ֱא ָהֽ

ּוֹמֶׁשה֙ ֲעָמֵל֑ק ַּבֽ ם ְלִהָּלֵח֖ ה ֹמֶׁש֔ ֙ ַמר־ל ָאֽ

(לוי) ה׃ ַהִּגְבָעֽ אׁש ֹ֥ ר ָע֖לּו ְו֔חּור ן ֲהֹר֣ ַאֽ

ְוָגַב֣ר ָי֖דֹו ֹמֶׁש֛ה ים ָיִר֥ ר ֲאֶׁש֨ ַּכֽ ה ְוָהָי֗

ק׃ ֲעָמֵלֽ ר ְוָגַב֥ ָי֖דֹו ָיִנ֛יַח ר ֲאֶׁש֥ ְוַכֽ ִיְׂשָרֵא֑ל

ימּו ַוָּיִׂש֥ ַוִּיְקחּו־ֶאֶ֛בן ים ְּכֵבִד֔ ֹמֶׁשה֙ י ִויֵד֤

ְמ֣כּו ָּתֽ ְו֜חּור ן ֲהֹר֨ ְוַאֽ ָעֶל֑יָה ַוֵּיֶׁ֣שב יו ַתְחָּת֖

י ַוְיִה֥ ד ֶאָח֔ ּוִמֶּז֣ה ֶאָחד֙ ִמֶּז֤ה יו ְבָיָד֗

ַוַּיֲֽח֧לׁש ֶמׁש׃ ַהָּׁשֽ א ֹ֥ ַעד־ּב ֱאמּוָנ֖ה יו ָיָד֛

ֶרב׃ ְלִפי־ָחֽ ְוֶאת־ַעּ֖מֹו ֶאת־ֲעָמֵל֥ק ְיהֹוֻׁשַ֛ע

ב ְּכֹת֨ ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ ְיָי֜ אֶמר ֹ֨ ַוּי (ישראל) פ

ְיהֹוֻׁשַ֑ע ְּבָאְזֵנ֣י ים ְוִׂש֖ ֶפר ַּבֵּס֔ ִזָּכרֹון֙ ֹ֤את ז

ַחת ִמַּת֖ ק ֲעָמֵל֔ ֶאת־ֵזֶ֣כר ֶאְמֶחה֙ ה י־ָמֹח֤ ִּכֽ

֥ ְיָי ְׁש֖מֹו א ַוִּיְקָר֥ ִמְזֵּבַ֑ח ה ֹמֶׁש֖ ַוִּיֶ֥בן ִים׃ ַהָּׁשָמֽ

ה ִמְלָחָמ֥ ּה ָי֔ ַעל־ֵּכ֣ס ִּכי־ָיד֙ אֶמר ֹ֗ ַוּי י׃ ִנִּסֽ

ר׃ ֹּדֽ ר ִמֹּד֖ ֲעָמֵל֑ק ַּבֽ ֖ ְיָי ַלֽ

פסח לחה“מ קריאה

המועד דחול א’ יום
יג) (שמות

י ַקֶּדׁש־ִל֨ ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥

ל ִיְׂשָרֵא֔ ִּבְבֵנ֣י ֶחם֙ ָּכל־ֶר֨ ֶּפֶ֤טר ָכל־ְּב֜כֹור

ה ֹמֶׁש֜ אֶמר ֹ֨ ַוּי ֽהּוא׃ י ִל֖ ּוַבְּבֵהָמ֑ה ם ָאָד֖ ָּבֽ

ר ֲאֶׁש֨ ַהֶּזה֙ ֶאת־ַהּ֤יֹום ָז֞כֹור ם ֶאל־ָהָע֗

ֶזק ְּבֹח֣ ִּכ֚י ים ֲעָבִד֔ ִמֵּב֣ית ִים֙ ִמִּמְצַר֨ ְיָצאֶת֤ם

ֵיָֽאֵכ֖ל א ֹ֥ ְול ִמֶּז֑ה ֶאְתֶכ֖ם ֛ ְיָי יא הֹוִצ֧ ד ָי֔

יב׃ ָאִבֽ ָהֽ ֶדׁש ְּבֹח֖ ים ְצִא֑ ֹיֽ ַאֶּת֣ם ַהּ֖יֹום ץ׃ ָחֵמֽ

י ְּכַנֲֽעִנ֠ ַהֽ֠ ֶאל־ֶאֶ֣רץ ְיָי֡ ֣ יֲא י־ְיִבֽ ִכֽ ְוָהָי֣ה (לוי)

ר ֲאֶׁש֨ י ְוַהְיבּוִס֗ ִחִּו֣י ְוַהֽ י ֱאֹמִר֜ ְוָהֽ י ִחִּת֨ ְוַהֽ

ָחָל֖ב ת ָזַב֥ ֶאֶ֛רץ ָל֔ ָלֶ֣תת ֙ י ֲאֹבֶת֨ ַלֽ ִנְׁשַּב֤ע

ֶדׁש ַּבֹח֥ ֹ֖את ַהּז ה ֲעֹבָד֥ ֶאת־ָהֽ ַבְדָּת֛ ְוָעֽ ּוְדָבׁ֑ש

ּוַבּיֹום֙ ת ַמֹּצ֑ ּתֹאַכ֣ל ים ָיִמ֖ ִׁשְבַע֥ת ַהֶּזֽה׃

ִׁשְבַע֣ת ת ֵא֖ ל ֵיָֽאֵכ֔ ַמּצֹות֙ ַלְיָי׃ ג ַח֖ י ַהְּׁשִביִע֔

ה ְולֹא־ֵיֽ ָרֶא֥ ץ ָחֵמ֗ ֜ ְל ה ְולֹא־ֵיֽ ָרֶא֨ ים ַהָּיִמ֑

֔ ְלִבְנ ְוִהַּגְדָּת֣ ׃ ְּבָכל־ְּגֻבֶלֽ ר ְׂשֹא֖ ֛ ְל

֙ ְיָי ָעָׂש֤ה ה ֶז֗ ֲע֣בּור ַּבֽ ר ֵלאֹמ֑ ַה֖הּוא ַּבּ֥יֹום

ְל֜אֹות ֙ ְל ְוָהָיה֩ ִים׃ ִמִּמְצָרֽ י ְּבֵצאִת֖ י ִל֔

ְהֶי֛ה ִּתֽ ַען ְלַמ֗ י ֵעיֶנ֔ ֵּב֣ין ּוְלִזָּכרֹון֙ ֗  ְד ַעל־ָיֽ

֥ ֲא הֹוִצֽ ה ֲחָזָק֔ ְּבָי֣ד ִּכ֚י י ְּבִפ֑ ֖ ְיָי ת ּתֹוַר֥

ֹ֖את ַהּז ה ֻחָּק֥ ֶאת־ַהֽ ַמְרָּת֛ ְוָׁשֽ ִים׃ ִמִּמְצָרֽ ֖ ְיָי

(ישראל) פ יָמה׃ ָיִמֽ ים ִמָּיִמ֖ ְלֽמֹוֲעָדּ֑ה

י ְּכַנֲֽעִנ֔ ַהֽ ֶאל־ֶאֶ֣רץ ֙ ְיָי ֤ ֲא י־ְיִבֽ ִּכֽ ה ְוָהָי֞

׃ ָלֽ ּוְנָתָנּ֖ה ֲאֹבֶת֑י ְוַלֽ ֖ ְל ע ִנְׁשַּב֥ ֲאֶׁש֛ר ַּכֽ

ְוָכל־ֶּפֶ֣טר ֑ ְיָי ַלֽ ֶחם ֶטר־ֶר֖ ָכל־ֶּפֽ ֲעַבְרָּת֥ ְוַהֽ

ַלְיָי׃ ים ַהְּזָכִר֖ ֛ ְל ִיְהֶי֥ה ר ֲאֶׁש֨ ה ְּבֵהָמ֗ ֶׁשֶ֣גר

א ֹ֥ ְוִאם־ל ה ְבֶׂש֔ ִּתְפֶּד֣ה ֲחֹמר֙ ְוָכל־ֶּפֶ֤טר

ְּבָבֶנ֖י ם ָאָד֛ ְּב֥כֹור ל ְוֹכ֨ ֲעַרְפּ֑תֹו ַוֽ ה ִתְפֶּד֖

ר ָמָח֖ ֛ ִבְנ ֥ ְל י־ִיְׁשָאֽ ִּכֽ ה ְוָהָי֞ ה׃ ִּתְפֶּדֽ

ד ָי֗ ֶזק ְּבֹח֣ יו ֵאָל֔ ַמְרָּת֣ ְוָאֽ ֹ֑את ַמה־ּז ר ֵלאֹמ֣
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ים׃ ֲעָבִדֽ ית ִמֵּב֥ ִים ִמִּמְצַר֖ ֛ ְיָי ֽהֹוִציָא֧נּו

ג ַוַּיֲֽהֹר֨ נּו֒ ְלַׁשְּלֵח֒ ַפְרֹע֘ה י־ִהְקָׁש֣ה ִּכֽ י ַוְיִה֗

ם ָאָד֖ ר ִמְּבֹכ֥ ִים ִמְצַר֔ ְּבֶאֶ֣רץ ָּכל־ְּבכֹור֙ ֤ ְיָי

ְיָי֗ ַלֽ ַח ֹזֵב֜ י ֲאִנ֨ ֩ ַעל־ֵּכן ְּבֵהָמ֑ה ְוַעד־ְּב֣כֹור

ָּבַנ֖י ְוָכל־ְּב֥כֹור ים ַהְּזָכִר֔ ֶחם֙ ֶר֨ ָּכל־ֶּפֶ֤טר

ת ּוְלֽטֹוָטֹפ֖ ה ֣ ְדָכ֔ ַעל־ָי ְלאֹות֙ ְוָהָי֤ה ה׃ ֶאְפֶּדֽ

֖ ְיָי נּו ֽהֹוִציָא֥ ד ָי֔ ֶזק ְּבֹח֣ ִּכ֚י ֵעיֶנ֑י ֵּב֣ין

ִים׃ ִמִּמְצָרֽ

שני). (בספר רביעי המועד– חול של יום בכל

מפטיר. בשבת

כח) (במדבר

ים ָּפִר֧ ְיָי֔ ַלֽ ֹעָלה֙ ִאֶּׁש֤ה ם ְוִהְקַרְבֶּת֨

ְוִׁשְבָע֤ה ֶאָח֑ד ְוַאִ֣יל ֖ ִים ְׁשַנ ר ְּבֵנֽי־ָבָק֛

ם׃ ָלֶכֽ ִיְה֥יּו ם ְּתִמיִמ֖ ה ָׁשָנ֔ ְּבֵנ֣י ְכָבִׂשים֙

ה ָׁש֨ ְׁש ַבָּׁשֶ֑מן ְּבלּוָל֣ה ֶלת ֹס֖ ם ְנָחָת֔ ּוִמ֨

ִיל ָלַא֖ ֶעְׂשֹרִנ֛ים ּוְׁשֵנ֧י ר ַלָּפ֗ ים ֶעְׂשֹרִנ֜

ַלֶּכֶ֖בׂש ה ֲעֶׂש֔ ַּתֽ ִעָּׂשרֹון֙ ִעָּׂש֤רֹון ֲעֽׂשּו׃ ַּתֽ

יר ּוְׂשִע֥ ים׃ ַהְּכָבִׂשֽ ְלִׁשְבַע֖ת ֶאָח֑ד ָהֽ

ִמְּלַבד֙ ם׃ ֲעֵליֶכֽ ר ְלַכֵּפ֖ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את

יד ַהָּתִמ֑ ְלֹעַל֣ת ר ֲאֶׁש֖ ֶקר ַהֹּב֔ ֹעַל֣ת

ַלּיֹום֙ ֲעׂ֤שּו ַּתֽ ֶּלה ָּכֵא֜ ֶּלה׃ ֶאת־ֵאֽ ֲעׂ֖שּו ַּתֽ

ַח יַח־ִניֹח֖ ֵרֽ ה ִאֵּׁש֥ ֶלֶ֛חם ים ָיִמ֔ ִׁשְבַע֣ת

ְוִנְסּֽכֹו׃ ה ֵיָֽעֶׂש֖ יד ַהָּתִמ֛ ַעל־עֹוַל֧ת ֑ ְיָי ַלֽ

ָלֶכ֑ם ִיְהֶי֣ה ֶדׁש ִמְקָרא־ֹק֖ י ַהְּׁשִביִע֔ ּוַבּיֹום֙

ס ֲעֽׂשּו׃ ַתֽ א ֹ֥ ל ה ֲעֹבָד֖ ָּכל־ְמֶל֥אֶכת

המועד דחול ב’ יום
כב) (שמות

ִעָּמ֔ ֙ ָעִני ֶאת־ֶהֽ י ֶאת־ַעִּמ֗ ַּתְלֶו֣ה ִאם־ֶּכֶ֣סף

ָעָל֖יו א־ְתִׂשי֥מּון ֹֽ ל ְּכֹנֶׁש֑ה ֖לֹו ְהֶי֥ה לֹא־ִתֽ

֑ ֵרֶע ַׂשְלַמ֣ת ל ַּתְחֹּב֖ ל ִאם־ָחֹב֥ ׃ ֶנֶֽׁש

וא ִה֤ י ִּכ֣ ֽלֹו׃ ּנּו ְּתִׁשיֶב֥ ֶמׁש ַהֶּׁש֖ א ֹ֥ ַעד־ּב

ַּבֶּמ֣ה ְלֹע֑רֹו ִׂשְמָל֖תֹו וא ִה֥ ּה ְלַבָּד֔ ְכסּוֹתה֙

י ַמְעִּת֖ ְוָׁשֽ י ֵאַל֔ י־ִיְצַע֣ק ִּכֽ ְוָהָיה֙ ב ִיְׁשָּכ֔

א ֹ֣ ל ים ִה֖ ֱא (לוי) ס ִני׃ ָאֽ י־ַחּ֥נּון ִּכֽ

֥ ְת ְמֵלָאֽ ר׃ ָתֹאֽ א ֹ֥ ל ֖ ְבַעְּמ יא ְוָנִׂש֥ ְתַקֵּל֑ל

י׃ ִּתֶּתן־ִלֽ ָּבֶנ֖י ְּב֥כֹור ְתַאֵח֑ר א ֹ֣ ל ֖ ְוִדְמֲע

ָיִמים֙ ִׁשְבַע֤ת  ֑ ְלצֹאֶנ ֖ ְר ְלֹׁשֽ ה ֲעֶׂש֥ ֵּכן־ַּתֽ

י׃ ִּתְּתנֹו־ִלֽ ַהְּׁשִמיִנ֖י ַּבּ֥יֹום ִעם־ִאּ֔מֹו ִיְהֶי֣ה

ה ַּבָּׂשֶד֤ ר ּוָבָׂש֨ ִל֑י ִּתְה֣יּון ֶדׁש ְוַאְנֵׁשי־ֹק֖

ֹאֽתֹו׃ ַּתְׁשִל֥כּון ַלֶּכֶ֖לב לּו תֹאֵכ֔ א ֹ֣ ל ְטֵרָפה֙

֙  ְד ָיֽ ַאל־ָּתֶׁ֤שת ָׁשְ֑וא ֵׁשַ֣מע א ִתָּׂש֖ א ֹ֥ ל ס

ְהֶי֥ה לֹא־ִתֽ ס׃ ָחָמֽ ֵע֥ד ְהֹי֖ת ִלֽ ע ִעם־ָרָׁש֔

ב ַעל־ִר֗ ֲעֶנ֣ה ְולֹא־ַתֽ ת ְלָרֹע֑ ים י־ַרִּב֖ ֲחֵרֽ ַאֽ

א ֹ֥ ל ל ְוָד֕ ת׃ ְלַהֹּטֽ ים ַרִּב֖ י ֲחֵר֥ ַאֽ ת ִלְנֹט֛

֛ ִיְב ֹאֽ ׁ֧שֹור ע ִתְפַּג֞ י ִּכ֣ ס ְּבִריֽבֹו׃ ר ֶתְהַּד֖

ס ֽלֹו׃ ּנּו ְּתִׁשיֶב֖ ב ָהֵׁש֥ ֹּתֶע֑ה ֲחֹמ֖רֹו ֥אֹו

ַּתַ֣חת ֹרֵבץ֙ ֗ ֹׂשַנֲֽא ֲח֣מֹור ה י־ִתְרֶא֞ ִּכֽ

ֲעֹז֖ב ַּתֽ ָעֹז֥ב ֑לֹו ֲעֹז֣ב ֵמֽ ַדְלָּת֖ ְוָחֽ ַמָּׂש֔אֹו

ט ִמְׁשַּפ֥ ַתֶּט֛ה א ֹ֥ ל (ישראל) ס ִעּֽמֹו׃

ִּתְרָח֑ק ֶקר ִמְּדַבר־ֶׁש֖ ְּבִריֽבֹו׃ ֖ ְנ ֶאְבֹיֽ

יק א־ַאְצִּד֖ ֹֽ ל י ִּכ֥ ג ֲהֹר֔ ל־ַּתֽ ַאֽ ְוַצִּדיק֙ י ְוָנִק֤

ַחד֙ ַהֹּׁש֨ י ִּכ֤ ח ִתָּק֑ א ֹ֣ ל ַחד ְוֹׁש֖ ע׃ ָרָׁשֽ

ים׃ ַצִּדיִקֽ י ִּדְבֵר֥ יַסֵּל֖ף ִוֽ ים ִּפְקִח֔ ְיַעֵּו֣ר

ֶאת־ֶנֶ֣פׁש ְיַדְעֶּתם֙ ם ְוַאֶּת֗ ִתְלָח֑ץ א ֹ֣ ל ְוֵג֖ר

ִים׃ ִמְצָרֽ ֶרץ ְּבֶא֥ ם ֱהִייֶת֖ ים י־ֵגִר֥ ִּכֽ ר ַהֵּג֔

ַסְפָּת֖ ְוָאֽ ֶאת־ַאְרֶצ֑ ִּתְזַר֣ע ָׁשִנ֖ים ׁש ְוֵׁש֥

ִּתְׁשְמֶטָּ֣נה ת ְוַהְּׁשִביִע֞ ּה׃ ֶאת־ְּתֽבּוָאָתֽ

ם ְוִיְתָר֕ ַעֶּמ֔ ֶאְבֹיֵנ֣י ֙ ְכלּו ְוָאֽ ּה ּוְנַטְׁשָּת֗

֖ ְלַכְרְמ ה ֲעֶׂש֥ ֵּכן־ַּתֽ ַהָּׂשֶד֑ה ַחַּי֣ת ּתֹאַכ֖ל

י ֲעֶׂש֔ ַמֽ ֲעֶׂש֣ה ַּתֽ ָיִמים֙ ֵׁשֶׁ֤שת ׃ ְלֵזיֶתֽ

֙ ֽׁשֹוְר ָי֗נּוַח ְלַמַ֣ען ת ִּתְׁשֹּב֑ י ַהְּׁשִביִע֖ ּוַבּ֥יֹום

ל ּוְבֹכ֛ ְוַהֵּגֽר׃ ֖ ְת ֶּבן־ֲאָמֽ ׁש ְוִיָּנֵפ֥ ֲחֹמֶר֔ ַוֽ

ם ְוֵׁש֨ ִּתָּׁשֵמ֑רּו ֲאֵליֶכ֖ם ְרִּתי ֲאֶׁשר־ָאַמ֥

ע ִיָּׁשַמ֖ א ֹ֥ ל ירּו ַתְזִּכ֔ א ֹ֣ ל ֲאֵחִרים֙ ים ִה֤ ֱא
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ַּבָּׁשָנֽה׃ י ִל֖ ג ָּתֹח֥ ים ְרָגִל֔ ׁש ֣ ָׁש ׃ י ַעל־ִּפֽ

ָיִמים֩ ִׁשְבַע֣ת ִּתְׁשֹמר֒ ַהַּמּצֹו֘ת ֶאת־ַח֣ג

ֶדׁש ֹח֣ ְלמֹוֵעד֙ ִצִּויִת֗ ֲאֶׁש֣ר ַּכֽ ַמּ֜צֹות ל ּתֹאַכ֨

ְולֹא־ֵיֽ ָר֥אּו ִמִּמְצָרִ֑ים ָיָצ֣אָת ִּכי־֖בֹו יב ָאִב֔ ָהֽ

י ֲעֶׂש֔ ַמֽ י ִּבּכּוֵר֣ ַהָּקִציר֙ ְוַח֤ג ם׃ ֵריָקֽ ָפַנ֖י

ְּבֵצ֣את ָאִסף֙ ָהֽ ְוַח֤ג ַּבָּׂשֶד֑ה ע ִּתְזַר֖ ר ֲאֶׁש֥

ה׃ ִמן־ַהָּׂשֶדֽ י ֲעֶׂש֖ ת־ַמֽ ֶאֽ ֥ ְּבָאְסְּפ ה ַהָּׁשָנ֔

֔ ָּכל־ְז֣כּוְר ֵיֽ ָרֶאה֙ ַּבָּׁשָנ֑ה ים ְּפָעִמ֖ ׁש ֥ ָׁש

ץ ַעל־ָחֵמ֖ ח א־ִתְזַּב֥ ֹֽ ל ְיָי׃ ן ָאֹד֥ ָהֽ ֶאל־ְּפֵנ֖י

ֶקר׃ ַעד־ֹּבֽ י ֶלב־ַחִּג֖ ֵחֽ ין א־ָיִל֥ ֹֽ ְול י ַּדם־ִזְבִח֑

֣ ְיָי ית ֵּב֖ יא ָּתִב֕ ֔ ַאְדָמְ֣ת ֙ ִּבּכּוֵרי ית ֵראִׁש֗

פ ִאּֽמֹו׃ ֲחֵל֥ב ַּבֽ י ְּגִד֖ ל א־ְתַבֵּׁש֥ ֹֽ ל ֶה֑י ֱא

המועד דחול ג’ יום
לד) (שמות

ת ְׁשֵנֽי־ֻלֹח֥ ֛ ְּפָסל־ְל ה ֶאל־ֹמֶׁש֔ ֙ ְיָי ֹ֤אֶמר ַוּי

ת ַעל־ַהֻּלֹח֔ ַתְבִּתי֙ ְוָכֽ אֹׁשִנ֑ים ָּכִרֽ ֲאָבִנ֖ים

ת ַעל־ַהֻּלֹח֥ ָה֛יּו ר ֲאֶׁש֥ ים ת־ַהְּדָבִר֔ ֶא֨

ָנ֖כֹון ֶוְהֵי֥ה ְרָּת׃ ִׁשַּבֽ ר ֲאֶׁש֥ אֹׁשִנ֖ים ָהִרֽ

ְוִנַּצְבָּת֥ י ִסיַנ֔ ֶאל־ַה֣ר ֶקר֙ ַבֹּב֨ יָת ְוָעִל֤ ֶקר ַלֹּב֑

לֹא־ַיֲֽעֶל֣ה ְוִאיׁש֙ ר׃ ָהָהֽ אׁש ֹ֥ ַעל־ר ם ָׁש֖ י ִל֛

ְּבָכל־ָהָה֑ר א ַאל־ֵיָר֖ יׁש ְוַגם־ִא֥ ִעָּמ֔

ֶאל־֖מּול ַאל־ִיְר֔עּו ְוַהָּבָקר֙ אן ֹ֤ ַּגם־ַהּצ

ים ֲאָבִנ֜ ת ְׁשֵנֽי־ֻלֹח֨ ל ַוִּיְפֹס֡ ַהֽהּוא׃ ר ָהָה֥

֙ ַעל ַוַּי֨ ֶקר֙ ַבֹּב֨ ֹמֶׁש֤ה ם ַוַּיְׁשֵּכ֨ ים אֹׁשִנ֗ ָּכִרֽ

ח ַוִּיַּק֣ ֹא֑תֹו ֖ ְיָי ִצָּו֥ה ֲאֶׁש֛ר ַּכֽ י ִסיַנ֔ ֶאל־ַה֣ר

ן ָעָנ֔ ֶּבֽ ֙ ְיָי ֤ ֶרד ַוֵּי ים׃ ֲאָבִנֽ ת ֻלֹח֥ ְׁשֵנ֖י ְּבָי֔דֹו

ְיָי׃ ם ְבֵׁש֖ א ַוִּיְקָר֥ ָׁש֑ם ִעּ֖מֹו ב ַוִּיְתַיֵּצ֥

ל ֵא֥ ְיָי֔ ֣ ְיָי ַוִּיְקָרא֒ ַעל־ָּפָניו֘ ְיָי֥ ר ַוַּיֲֽעֹב֨

ֶסד ְוַרב־ֶח֥ ִים ַאַּפ֖ ֶר ֶא֥ ְוַחּ֑נּון ַר֖חּום

ן ֛ ָע א ֹנֵׂש֥ ים ֲאָלִפ֔ ָלֽ ֶסד֙ ֶח֨ ר ֹנֵצ֥ ת׃ ֱאֶמֽ ֶוֽ

ד ֹּפֵק֣ ה ְיַנֶּק֔ א ֹ֣ ל ְוַנֵּקה֙ ְוַחָּטָא֑ה ַׁשע ָוֶפ֖

ים ָבִנ֔ ְוַעל־ְּבֵנ֣י ַעל־ָּבִנים֙ ָא֗בֹות ן ֣ ֲע

ֹמֶׁש֑ה ר ַוְיַמֵה֖ ים׃ ְוַעל־ִרֵּבִעֽ ים ַעל־ִׁשֵּלִׁש֖

ִאם־ָנא֩ אֶמר ֹ֡ ַוּי חּו׃ ַוִּיְׁשָּתֽ ְרָצה ַא֖ ד ַוִּיֹּק֥

ֲאֹדָנ֖י ־ָנ֥א ֵיֶֽל י ֲאֹדָנ֔ ֙ י ְּבֵעיֶנ֨ ֵח֤ן אִתי ָמָצ֨

ַלְחָּת֛ ְוָסֽ ֔הּוא ֶרף֙ ַעם־ְקֵׁשה־ֹע֨ י ִּכ֤ ְּבִקְרֵּב֑נּו

ִהֵּנ֣ה אֶמר ֹ֗ ַוּי נּו׃ ּוְנַחְלָּתֽ נּו ּוְלַחָּטאֵת֖ ֵנ֥נּו ֲע ַלֽ

ֱעֶׂש֣ה ֶאֽ ֙ ל־ַעְּמ ָּכֽ ֤ ֶגד ֶנ ְּבִרית֒ ֹּכֵר֣ת ָאֹנִכי֘

ֶרץ ְבָכל־ָהָא֖ א־ִנְבְר֥אּו ֹֽ ל ֲאֶׁש֛ר ת ִנְפָלֹא֔

ה ֲאֶׁשר־ַאָּת֨ ם ָע֠ ָכל־ָה֠ ְוָרָא֣ה ּוְבָכל־ַהּגֹוִי֑ם

ר ֲאֶׁש֥ ֔הּוא י־נֹוָר֣א ִּכֽ ֙ ְיָי ֲעֵׂש֤ה ֶאת־ַמֽ ְבִקְרּ֜בֹו

ֵא֛ת ֔ ר־ְל ְׁשָמ֨ (לוי) ׃ ִעָּמֽ ה ֹעֶׂש֥ י ֲאִנ֖

י ִמָּפֶנ֗ ֹגֵרׁ֣ש ִהְנִנ֧י ַהּ֑יֹום ֣ ְמַצְּו י ֹנִכ֖ ָאֽ ר ֲאֶׁש֥

י ְוַהְּפִרִּז֔ ֙ ִחִּתי ְוַהֽ י ְּכַנֲֽעִנ֔ ְוַהֽ ֙ ֱאֹמִרי ֶאת־ָהֽ

ת ֶּפן־ִּתְכֹר֤ ֗ ְל ִהָּׁשֶ֣מר י׃ ְוַהְיבּוִסֽ י ִחִּו֖ ְוַהֽ

ָּב֣א ה ַאָּת֖ ר ֲאֶׁש֥ ֶרץ ָהָא֔ ְליֹוֵׁש֣ב ְּבִרית֙

י ִּכ֤ ׃ ְּבִקְרֶּבֽ ׁש ְלמֹוֵק֖ ְהֶי֥ה ֶּפן־ִיֽ ָעֶל֑יָה

ם ֹבָת֖ ְוֶאת־ַמֵּצֽ ִּתֹּת֔צּון ֶאת־ִמְזְּבֹחָתם֙

א ֹ֥ ל י ִּכ֛ ִּתְכֹרֽתּון׃ יו ְוֶאת־ֲאֵׁשָר֖ ְּתַׁשֵּב֑רּון

ל ֵא֥ ְׁש֔מֹו ַקָּנ֣א ֙ ְיָי י ִּכ֤ ַאֵח֑ר ְלֵא֣ל ֲחֶו֖ה ְׁשַּתֽ ִתֽ

ָהָאֶ֑רץ ְליֹוֵׁש֣ב ית ְּבִר֖ ת ֶּפן־ִּתְכֹר֥ ֽהּוא׃ ַקָּנ֖א

ם ֵהיֶה֔ ֣ ֵלא ְוָזְבחּו֙ ם ֵהיֶה֗ ֽ ֱא י ֲחֵר֣ ַאֽ ְוָז֣נּו

ַקְחָּת֥ ְוָלֽ ִמִּזְבֽחֹו׃ ַכְלָּת֖ ְוָאֽ ֔ ְל ְוָקָר֣א

ן ֵהיֶה֔ ֣ ֱא ֙ ֲחֵרי ַאֽ יו ְבֹנָת֗ ְוָז֣נּו ְלָבֶנ֑י יו ִמְּבֹנָת֖

י ֵה֥ ֱא ן׃ ֵהיֶהֽ ֽ ֱא י ֲחֵר֖ ַאֽ י ֶאת־ָּבֶנ֔ ְוִהְזנּו֙

ֶאת־ַח֣ג (ישראל) ׃ ֲעֶׂשה־ָּלֽ ַתֽ א ֹ֥ ל ַמֵּסָכ֖ה

ּתֹאַכ֤ל ים ָיִמ֜ ת ִׁשְבַע֨ ִּתְׁשֹמר֒ ַהַּמּצֹו֘ת

יב ָאִב֑ ָהֽ ֶדׁש ֹח֣ ְלמֹוֵע֖ד ִצִּויִת֔ ֲאֶׁש֣ר ַמּצֹות֙

ִים׃ ִמִּמְצָרֽ אָת ָיָצ֖ יב ָאִב֔ ָהֽ ֶדׁש ְּבֹח֣ ִּכ֚י

ר ִּתָּזָכ֔ ֙ ל־ִמְקְנ ְוָכֽ ִל֑י ֶחם ֶר֖ ֶטר ָּכל־ֶּפ֥

ִּתְפֶּד֣ה ֲחמֹור֙ ּוֶפֶ֤טר ה׃ ָוֶׂשֽ ׁ֥שֹור ֶטר ֶּפ֖

ְּב֤כֹור ל ֹּכ֣ ֲעַרְפּ֑תֹו ַוֽ ה ִתְפֶּד֖ א ֹ֥ ְוִאם־ל ה ְבֶׂש֔

ֵׁשֶׁ֤שת ם׃ ֵריָקֽ ָפַנ֖י ְולֹא־ֵיֽ ָר֥אּו ה ִּתְפֶּד֔ ֙ י ָּבֶנ֨

ת ִּתְׁשֹּב֑ י ַהְּׁשִביִע֖ ּוַבּ֥יֹום ד ֲעֹב֔ ַּתֽ ָיִמים֙

ֻבֹעת֙ ָׁשֽ ְוַח֤ג ת׃ ִּתְׁשֹּבֽ יר ּוַבָּקִצ֖ יׁש ָחִר֥ ֶּבֽ

֙ ְוַחג ים ִחִּט֑ יר ְקִצ֣ י ִּבּכּוֵר֖ ֔ ְל ֲעֶׂש֣ה ַּתֽ
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ים ְּפָעִמ֖ ָׁש֥לׁש ַהָּׁשָנֽה׃ ת ְּתקּוַפ֖ יף ָאִס֔ ָהֽ

ן ָאֹד֥ ָהֽ ֶאת־ְּפֵנ֛י ֔ ָּכל־ְז֣כּוְר ֵיֽ ָרֶאה֙ ַּבָּׁשָנ֑ה

י ִמָּפֶנ֔ ּגֹוִים֙ יׁש י־אֹוִר֤ ִּכֽ ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ י ֵה֥ ֱא ֖ ְיָי

ִאיׁש֙ ד א־ַיְחֹמ֥ ֹֽ ְול ֑ ֶאת־ְּגֻבֶל י ְוִהְרַחְבִּת֖

֣ ְיָי ֙ ֶאת־ְּפֵני ָראֹות֙ ֵלֽ ֗ ְת ֽ ֲע ַּבֽ ֔ ת־ַאְרְצ ֶאֽ

ט א־ִתְׁשַח֥ ֹֽ ל ַּבָּׁשָנֽה׃ ים ְּפָעִמ֖ ָׁש֥לׁש י ֶה֔ ֱא

ֶקר ַלֹּב֔ א־ָיִל֣ין ֹֽ ְול י ַּדם־ִזְבִח֑ ץ ַעל־ָחֵמ֖

֔ ַאְדָמְ֣ת ִּבּכּוֵרי֙ ית ֵראִׁש֗ ַסח׃ ַהָּפֽ ג ַח֥ ֶזַ֖בח

י ְּגִד֖ ל א־ְתַבֵּׁש֥ ֹֽ ל ֶה֑י ֱא ֣ ְיָי ית ֵּב֖ יא ָּתִב֕

ִאּֽמֹו׃ ֲחֵל֥ב ַּבֽ

המועד דחול ד’ יום
ט) (במדבר

ַּבָּׁשָנ֨ה י יַנ֠ ְבִמְדַּבר־ִס֠ ֶאל־ֹמֶׁש֣ה ֣ ְיָי ַוְיַדֵּב֣ר

ֶדׁש ַּבֹח֥ ִים ִמְצַר֛ ֵמֶאֶ֧רץ ם ְלֵצאָת֨ ית ַהֵּׁשִנ֜

ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛ל ְוַיֲֽעׂ֧שּו ר׃ ֵלאֹמֽ ִראׁ֖שֹון ָהֽ

ר־֠יֹום ָעָׂשֽ ְּבַאְרָּבָע֣ה ְּבֽמֹוֲעֽדֹו׃ ַסח ֶאת־ַהָּפ֖

ֹא֖תֹו ֲעׂ֥שּו ַּתֽ ַעְרַּבִ֛ים ָהֽ ֵּב֧ין ה ַהֶּז֜ ֶדׁש ַּבֹח֨

יו ּוְכָכל־ִמְׁשָּפָט֖ יו ְּכָכל־ֻחֹּקָת֥ ֲע֑דֹו ְּבֹמֽ

ֶאל־ְּבֵנ֥י ֹמֶׁש֛ה ר ַוְיַדֵּב֥ ֹאֽתֹו׃ ֲעׂ֥שּו ַּתֽ

ַסח ֶאת־ַהֶּפ֡ ַוַּיֲֽעׂ֣שּו ַסח׃ ַהָּפֽ ֲעׂ֥שת ַלֽ ל ִיְׂשָרֵא֖

ין ֵּב֥ ֶדׁש ַלֹח֛ ֥יֹום ר ָעָׂש֨ ְּבַאְרָּבָעה֩ ִראׁ֡שֹון ָּבֽ

ִצָּו֤ה ר ֲאֶׁש֨ ל ֹכ֠ ְּכ֠ ִסיָנ֑י ְּבִמְדַּב֣ר ִים ַעְרַּב֖ ָהֽ

(לוי) ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ְּבֵנ֥י ָעׂ֖שּו ֵּכ֥ן ה ֶאת־ֹמֶׁש֔ ֙ ְיָי

ם ָאָד֔ ְלֶנֶ֣פׁש ְטֵמִאים֙ ָה֤יּו ר ֲאֶׁש֨ ים ֲאָנִׁש֗ י ַוְיִה֣

ַה֑הּוא ַּבּ֣יֹום ַסח ֲעֹׂשת־ַהֶּפ֖ ַלֽ ְולֹא־ָיְֽכ֥לּו

ַּבּ֥יֹום ן ֲהֹר֖ ַאֽ ְוִלְפֵנ֥י ֹמֶׁש֛ה ִלְפֵנ֥י  ִּיְקְר֞בּו ַוֽ

יו ֵאָל֔ ָּמה֙ ָהֵה֨ ים ֲאָנִׁש֤ ָהֽ אְמ֠רּו ֹֽ ּי ַו֠ ַהֽהּוא׃

ע ִנָּגַר֗ ָלָּ֣מה ָאָד֑ם ְלֶנֶ֣פׁש ים ְטֵמִא֖ ֲאַנְ֥חנּו

ֲע֔דֹו ְּבֹמ֣ ֙ ְיָי ֶאת־ָקְרַּב֤ן יב ַהְקִר֜ י ְלִבְלִּת֨

ֹמֶׁש֑ה ם ֲאֵלֶה֖ ֹ֥אֶמר ַוּי ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ְּבֵנ֥י ְּב֖תֹו

פ ם׃ ָלֶכֽ ֖ ְיָי ַמה־ְּיַצֶּו֥ה ה ְוֶאְׁשְמָע֔ ִעְמ֣דּו

ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥ (ישראל)

ִא֣יׁש יׁש ִא֣ ר ֵלאֹמ֑ ל ִיְׂשָרֵא֖ ֶאל־ְּבֵנ֥י ַּדֵּב֛ר

ֹה ְרֹחָק֜ ֶר ְבֶד֨ ֩ א ֶפׁש ָלֶנ֡ ָטֵמ֣א ְהֶי֥ה ִּכי־ִיֽ

ְיָי׃ ַלֽ ַסח ֶפ֖ ְוָעָׂ֥שה ם ֵתיֶכ֔ ְלֹדֹר֣ אֹ֚ו ם ָלֶכ֗

ין ֵּב֥ ֛יֹום ר ָעָׂש֥ ה ְּבַאְרָּבָע֨ י ַהֵּׁשִנ֜ ֶדׁש ַּבֹח֨

ים ּוְמֹרִר֖ ַעל־ַמּ֥צֹות ֹא֑תֹו ַיֲֽעׂ֣שּו ִים ַעְרַּב֖ ָהֽ

ֶקר ַעד־ֹּב֔ ּנּו֙ ִמֶּמ֨ ירּו א־ַיְׁשִא֤ ֹֽ ל הּו׃ אְכֻלֽ ֹֽ י

ַסח ַהֶּפ֖ ת ְּכָכל־ֻחַּק֥ ִיְׁשְּברּו־֑בֹו א ֹ֣ ל ְוֶעֶ֖צם

ָט֜הֹור ֲאֶׁשר־֨הּוא ְוָהִאיׁש֩ ֹאֽתֹו׃ ַיֲֽעׂ֥שּו

ַסח ַהֶּפ֔ ֲעׂ֣שֹות ַלֽ ֙ ְוָחַדל ה א־ָהָי֗ ֹֽ ל ּוְבֶדֶ֣ר

ָקְרַּב֣ן י ִּכ֣ ַעֶּמ֑יָה ֵמֽ וא ַהִה֖ ַהֶּנֶ֥פׁש ְוִנְכְרָת֛ה

יׁש ָהִא֥ א ִיָּׂש֖ ֶחְט֥אֹו ֲע֔דֹו ְּבֹמ֣ ִהְקִריב֙ א ֹ֤ ל ְיָי֗

ַסח֙ ֶפ֨ ְוָעָׂ֤שה ר ֵּג֗ ם ִאְּתֶכ֜ י־ָי֨גּור ְוִכֽ ַהֽהּוא׃

ַיֲֽעֶׂש֑ה ֵּכ֣ן ּוְכִמְׁשָּפ֖טֹו ַהֶּפַ֛סח ת ְּכֻחַּק֥ ְיָי֔ ַלֽ

ח ּוְלֶאְזַר֥ ְוַלֵּג֖ר ם ָלֶכ֔ ִיְהֶי֣ה ַאַחת֙ ה ֻחָּק֤

ס ֶרץ׃ ָהָאֽ
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סכות לחה“מ קריאה

המועד דחול א’ יום
כט) (במדבר

ָעָׂש֖ר ְׁשֵנ֥ים ר ְּבֵנֽי־ָבָק֛ ים ָּפִר֧ י ַהֵּׁשִנ֗ ּוַבּ֣יֹום

ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ַחָּט֑את ד ֶאָח֖ ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥ים

ס ם׃ ְוִנְסֵּכיֶהֽ ּה ּוִמְנָחָת֖ יד ַהָּתִמ֔

ר ַעְׁשֵּתי־ָעָׂש֖ ים ָּפִר֥ י ַהְּׁשִליִׁש֛ ּוַבּ֧יֹום (לוי)

ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ּוִמְנָחָת֖

ה ֲעָׂשָר֖ ים ָּפִר֥ ְרִביִע֛י ָהֽ ּוַבּ֧יֹום (ישראל)

ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ַחָּט֑את ד ֶאָח֖ ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥ים

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ִמְנָחָת֖ יד ַהָּתִמ֔

ר ְּבֵנֽי־ָבָק֛ ים ָּפִר֧ י ַהֵּׁשִנ֗ ּוַבּ֣יֹום (רביעי)

ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ר ָעָׂש֖ ְׁשֵנ֥ים

ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה

ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡

ד ֶאָח֖ ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖

ּה ּוִמְנָחָת֖ יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ַחָּט֑את

ים ָּפִר֥ י ַהְּׁשִליִׁש֛ ּוַבּ֧יֹום ס ם׃ ְוִנְסֵּכיֶהֽ

ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ר ַעְׁשֵּתי־ָעָׂש֖

ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה

ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡

ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥ ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ּוִמְנָחָת֖ יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙

המועד דחול ב’ יום
ֵאיִל֣ם ר ַעְׁשֵּתי־ָעָׂש֖ ים ָּפִר֥ י ַהְּׁשִליִׁש֛ ּוַבּ֧יֹום

ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ּוִמְנָחָת֖

ה ֲעָׂשָר֖ ים ָּפִר֥ ְרִביִע֛י ָהֽ ּוַבּ֧יֹום (לוי)

ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ַחָּט֑את ד ֶאָח֖ ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥ים

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ִמְנָחָת֖ יד ַהָּתִמ֔

ִּתְׁשָע֖ה ים ָּפִר֥ י ֲחִמיִׁש֛ ַהֽ ּוַבּ֧יֹום (ישראל)

ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ּוִמְנָחָת֖

ים ָּפִר֥ י ַהְּׁשִליִׁש֛ ּוַבּ֧יֹום (רביעי)

ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ר ַעְׁשֵּתי־ָעָׂש֖

ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה

ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡

ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥ ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖
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ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ּוִמְנָחָת֖ יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙

ֵאיִל֣ם ה ֲעָׂשָר֖ ים ָּפִר֥ ְרִביִע֛י ָהֽ ּוַבּ֧יֹום ס

ָעָׂש֖ר ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ַחָּט֑את ד ֶאָח֖ ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥ים

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ִמְנָחָת֖ יד ַהָּתִמ֔

המועד דחול ג’ יום
ֵאיִל֣ם ה ֲעָׂשָר֖ ים ָּפִר֥ ְרִביִע֛י ָהֽ ּוַבּ֧יֹום

ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ַחָּט֑את ד ֶאָח֖ ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥ים

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ִמְנָחָת֖ יד ַהָּתִמ֔

ִּתְׁשָע֖ה ים ָּפִר֥ י ֲחִמיִׁש֛ ַהֽ ּוַבּ֧יֹום (לוי)

ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ּוִמְנָחָת֖

ְׁשֹמָנ֖ה ים ָּפִר֥ י ַהִּׁשִּׁש֛ ּוַבּ֧יֹום (ישראל)

ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥

ס יָה׃ ּוְנָסֶכֽ ּה ִמְנָחָת֖

ה ֲעָׂשָר֖ ים ָּפִר֥ ְרִביִע֛י ָהֽ ּוַבּ֧יֹום (רביעי)

ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ַחָּט֑את ד ֶאָח֖ ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥ים

ּוַבּ֧יֹום ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ִמְנָחָת֖ יד ַהָּתִמ֔

֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ִּתְׁשָע֖ה ים ָּפִר֥ י ֲחִמיִׁש֛ ַהֽ

ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧

ֵאיִל֧ם ָלֽ ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם

יר ּוְׂשִע֥ ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛

יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ּוִמְנָחָת֖

המועד דחול ד’ יום
ֵאיִל֣ם ִׁשְבָע֖ה ים ָּפִר֥ ַהְּׁשִביִע֛י ּוַבּ֧יֹום

ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ

ם׃ ְּכִמְׁשָּפָטֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ִמְנָחָת֖

ִּתְׁשָע֖ה ים ָּפִר֥ י ֲחִמיִׁש֛ ַהֽ ּוַבּ֧יֹום (לוי)

ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ּוִמְנָחָת֖

ְׁשֹמָנ֖ה ים ָּפִר֥ י ַהִּׁשִּׁש֛ ּוַבּ֧יֹום (ישראל)

ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥

ס יָה׃ ּוְנָסֶכֽ ּה ִמְנָחָת֖

ִׁשְבָע֖ה ים ָּפִר֥ ַהְּׁשִביִע֛י ּוַבּ֧יֹום (רביעי)

ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖

ם׃ ְּכִמְׁשָּפָטֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ
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יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ִמְנָחָת֖

ֵאיִל֣ם ִּתְׁשָע֖ה ים ָּפִר֥ י ֲחִמיִׁש֛ ַהֽ ּוַבּ֧יֹום

ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ּוִמְנָחָת֖

רבא הושענא
ֵאיִל֣ם ִּתְׁשָע֖ה ים ָּפִר֥ י ֲחִמיִׁש֛ ַהֽ ּוַבּ֧יֹום

ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ּוִמְנָחָת֖

ֵאיִל֣ם ְׁשֹמָנ֖ה ים ָּפִר֥ י ַהִּׁשִּׁש֛ ּוַבּ֧יֹום (לוי)

ָעָׂש֖ר ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ

ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥

ס יָה׃ ּוְנָסֶכֽ ּה ִמְנָחָת֖

ִׁשְבָע֖ה ים ָּפִר֥ ַהְּׁשִביִע֛י ּוַבּ֧יֹום (ישראל)

ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם

ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖

ם׃ ְּכִמְׁשָּפָטֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ

יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥

ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ִמְנָחָת֖

ִּתְׁשָע֖ה ים ָּפִר֥ י ֲחִמיִׁש֛ ַהֽ ּוַבּ֧יֹום (רביעי)

ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם

ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖

ם ְּבִמְסָּפָר֖ ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ ים ָּפִר֠ ַל֠

ִמְּלַבד֙ ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥ ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ

ּוַבּ֧יֹום ס ּה׃ ְוִנְסָּכֽ ּה ּוִמְנָחָת֖ יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת

ים ְּכָבִׂש֧ ֑ ִים ְׁשָנ ֵאיִל֣ם ְׁשֹמָנ֖ה ים ָּפִר֥ י ַהִּׁשִּׁש֛

ּוִמְנָחָת֣ם ם׃ ְּתִמיִמֽ ר ָעָׂש֖ ַאְרָּבָע֥ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה

ים ְוַלְּכָבִׂש֛ ם ֵאיִל֧ ָלֽ ים ָּפִר֠ ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡

ֶאָח֑ד ַחָּט֖את יר ּוְׂשִע֥ ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ ם ְּבִמְסָּפָר֖

ס יָה׃ ּוְנָסֶכֽ ּה ִמְנָחָת֖ יד ַהָּתִמ֔ ֹעַל֣ת ִמְּלַבד֙

באב לתשעה קריאה

ד) (דברים

ם ְוֽנֹוַׁשְנֶּת֖ ים ָבִנ֔ ּוְבֵנ֣י ָּבִנים֙ יד י־תֹוִל֤ ִּכֽ

֙ ֶסל ֶּפ֨ יֶתם ֲעִׂש֤ ַוֽ ם ְוִהְׁשַחֶּת֗ ָּבָאֶ֑רץ

֥ ְּבֵעיֵנֽי־ְיָי ע ָהַר֛ ם ֲעִׂשיֶת֥ ַוֽ ל ֹּכ֔ ְּת֣מּוַנת

ם ָבֶכ֨ ֩ ִתי ִעיֹד֩ ַהֽ ְלַהְכִעיֽסֹו׃ י ֶה֖ ֱא

ד י־ָאֹב֣ ִּכֽ ֶרץ ְוֶאת־ָהָא֗ ֶאת־ַהָּׁשַמִ֣ים ַהּ֜יֹום

ם ַאֶּת֜ ר ֲאֶׁש֨ ֶרץ ָהָא֔ ֵמַע֣ל ַמֵהר֒ אֵבדּון֘ ֹֽ ּת

ְלִרְׁשָּתּ֑ה ָּמה ָׁש֖ ן ֶאת־ַהַּיְרֵּד֛ ים ְבִר֧ ֹעֽ

ד ִהָּׁשֵמ֖ י ִּכ֥ יָה ָעֶל֔ ָיִמים֙ ֲאִריֻכ֤ן לֹא־ַתֽ

ים ַעִּמ֑ ָּבֽ ֶאְתֶכ֖ם ֛ ְיָי יץ ְוֵהִפ֧ ֵמֽדּון׃ ִּתָּׁשֽ

ר ֲאֶׁש֨ ם ַּבּגֹוִי֕ ר ִמְסָּפ֔ ְמֵת֣י ְוִנְׁשַאְרֶּתם֙

ַוֲֽעַבְדֶּתם־ָׁש֣ם ָּמה׃ ָׁשֽ ֶאְתֶכ֖ם ֛ ְיָי ְיַנֵה֧ג

ֲאֶׁש֤ר ֶבן ָוֶא֔ ֵע֣ץ ָאָד֑ם י ְיֵד֣ ה ֲעֵׂש֖ ַמֽ ים ִה֔ ֱא

אְכ֖לּון ֹֽ י א ֹ֥ ְול ִיְׁשְמ֔עּון א ֹ֣ ְול א־ִיְראּון֙ ֹֽ ל

ֶאת־ְיָי֥ ִמָּׁש֛ם ם ּוִבַּקְׁשֶּת֥ ן׃ ְיִריֻחֽ א ֹ֥ ְול

֖ ְב ְּבָכל־ְלָבֽ ּנּו ִתְדְרֶׁש֔ י ִּכ֣ ּוָמָצ֑אָת י ֶה֖ ֱא

ּוְמָצ֕אּו ֔ ְל ַּבַּצ֣ר (לוי) ׃ ּוְבָכל־ַנְפֶׁשֽ

ים ַהָּיִמ֔ ֲחִרית֙ ְּבַאֽ ָהֵאֶּ֑לה ים ַהְּדָבִר֣ ל ֹּכ֖
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י ִּכ֣ ְּבֹקֽלֹו׃ ַמְעָּת֖ ְוָׁשֽ י ֶה֔ ֱא ֣ ַעד־ְיָי ְוַׁשְבָּת֙

א ֹ֣ ְול ֖ ַיְרְּפ א ֹ֥ ל י ֶה֔ ֱא ֣ ְיָי ַרחּום֙ ֵא֤ל

י ֲאֹבֶת֔ ית ֶאת־ְּבִר֣ ִיְׁשַּכח֙ א ֹ֤ ְול ַיְׁשִחיֶת֑

ים ְלָיִמ֨ ְׁשַאל־ָנא֩ י ִּכ֣ ם׃ ָלֶהֽ ע ִנְׁשַּב֖ ר ֲאֶׁש֥

ְלִמן־ַהּיֹום֙ י ְלָפֶנ֗ ֲאֶׁשר־ָה֣יּו ים אֹׁשִנ֜ ִרֽ

ֶרץ ַעל־ָהָא֔ ָאָדם֙ ים ִה֤ ֱא א ָּבָר֨ ֲאֶׁשר֩

ַהָּׁשָמִ֑ים ְוַעד־ְקֵצ֣ה ִים ַהָּׁשַמ֖ ה ּוְלִמְקֵצ֥

ע ֲהִנְׁשַמ֥ ֖אֹו ה ַהֶּז֔ ֙ ַהָּגדֹול ַּכָּדָב֤ר ה ְהָי֗ ֲהִנֽ

ְמַדֵּב֧ר ים ִה֜ ֱא ֨קֹול ָעם֩ ע ֲהָׁשַ֣מֽ הּו׃ ָּכֹמֽ

ַוֶּיִֽחי׃ ה ַאָּת֖ ְעָּת ֲאֶׁשר־ָׁשַמ֥ ַּכֽ ־ָהֵאׁ֛ש ִמּתֹו

ּגֹוי֘ ֣לֹו ַחת ָלַק֨ ֠בֹוא ָל֠ ים ִה֗ ֱא ֲהִנָּס֣ה ֣אֹו

ים ּוְבֽמֹוְפִת֜ ת ְּבֹאֹת֨ ְּבַמֹּסת֩ ּגֹוי֒ ֶרב ִמֶּק֣

ה ְנטּוָי֔ ּוִבְז֣רֹוַע ֲחָזָקה֙ ּוְבָי֤ד ה ּוְבִמְלָחָמ֗

ם ָלֶכ֜ ה ֲאֶׁשר־ָעָׂש֨ ל ֹכ֠ ְּכ֠ ְּגֹדִל֑ים ים ּוְבֽמֹוָרִא֖

ַאָּתה֙ ׃ ְלֵעיֶנֽי ִים ְּבִמְצַר֖ ֵהיֶכ֛ם ֽ ֱא ֧ ְיָי

ין ֵא֥ ים ִה֑ ֱא ָהֽ ֣הּוא ְיָי֖ י ִּכ֥ ַעת ָלַד֔ ָהְרֵאָ֣ת

ִמן־ַהָּׁשַמִ֛ים (ישראל) ִמְּלַבּֽדֹו׃ ֖עֹוד

ֶרץ ְוַעל־ָהָא֗ ָּך ְלַיְּסֶר֑ ֶאת־ֹק֖לֹו ֥ יֲע ִהְׁשִמֽ

ְעָּת ָׁשַמ֖ יו ּוְדָבָר֥ ה ַהְּגדֹוָל֔ ֶאת־ִאּׁ֣שֹו ֙ ֶהְרֲא

י ֶאת־ֲאֹבֶת֔ ָאַהב֙ י ִּכ֤ ַחת ְוַת֗ ׁש׃ ָהֵאֽ ִמּ֥תֹו

ְּבָפָנ֛יו ֧ ֲא ַוּיֹוִצֽ יו ֲחָר֑ ַאֽ ְּבַזְר֖עֹו ר ַוִּיְבַח֥

ּגֹוִי֛ם יׁש ְלהֹוִר֗ ִים׃ ִמִּמְצָרֽ ל ַהָּגֹד֖ ְּבֹכ֥חֹו

֗ יֲא ֲהִבֽ ַלֽ ִמָּפֶנ֑י ֖ ִמְּמ ים ֲעֻצִמ֛ ַוֽ ים ְּגֹדִל֧

ַהֶּזֽה׃ ַּכּ֥יֹום ַנֲֽחָל֖ה ֶאת־ַאְרָצ֛ם ֧ ֶתת־ְל ָלֽ

֙ ְיָי י ִּכ֤ ֒ ֶאל־ְלָבֶב֒ ֹבָת֘ ֲהֵׁשֽ ַוֽ ַהּ֗יֹום ְוָיֽ ַדְעָּת֣

ֶרץ ְוַעל־ָהָא֖ ַעל ִמַּמ֔ ַּבָּׁשַמִ֣ים ים ִה֔ ֱא ָהֽ ֣הּוא

יו ֶאת־ֻחָּק֣ ַמְרָּת֞ ְוָׁשֽ ֽעֹוד׃ ין ֵא֖ ִמָּתַ֑חת

ֲאֶׁשר֙ ַהּ֔יֹום ֙ ְמַצְּו י ֹנִכ֤ ָאֽ ר ֲאֶׁש֨ יו ָת֗ ְוֶאת־ִמְצ

י ֲאִר֤ ַּתֽ ַען ּוְלַמ֨ י ֲחֶר֑ ַאֽ ּוְלָבֶנ֖י ֔ ְל ִייַט֣ב

ן ֹנֵת֥ ֶה֛י ֱא ֤ ְיָי ר ֲאֶׁש֨ ה ַעל־ָהֲ֣אָדָמ֔ ָיִמים֙

פ ים׃ ָּכל־ַהָּיִמֽ ֖ ְל

באב לתשעה הפטרה

ח-ט) (ירמיה

ְוֵא֧ין ֶפן ַּבֶּג֜ ים ֲעָנִב֨ ֩ ֵאין ֑ ְנֻאם־ְיָי ם ֲאִסיֵפ֖ ף ָאֹס֥

ם ָלֶה֖ ן ֶאֵּת֥ ָוֽ ל ָנֵב֔ ָעֶלה֙ ְוֶהֽ ה ַּבְּתֵאָנ֗ ְּתֵאִנ֣ים

ְס֗פּו ֵהָאֽ ים ֽיְׁשִב֔ ֲאַנְ֣חנּו ַעל־ָמה֙ ַיַֽעְבֽרּום׃

֩ ִּכי ְוִנְּדָמה־ָּׁש֑ם ר ַהִּמְבָצ֖ י ֶאל־ָעֵר֥ ְוָנ֛בֹוא

י ִּכ֥ אׁש ֹ֔ ֵמי־ר נּו ַוַּיְׁשֵק֣ ֙ נּו ֲהִדָּמ֨ ֵה֤ינּו ֱא ְיָי֨

֑טֹוב ְוֵא֣ין ְלָׁש֖לֹום ַקֵּו֥ה ְיָי׃ ַלֽ אנּו ָחָט֖

ִנְׁשַמע֙ ן ִמָּד֤ ה׃ ְבָעָתֽ ְוִהֵּנ֥ה ה ַמְרֵּפ֖ ְלֵע֥ת

יו ַאִּביָר֔ ֲה֣לֹות ִמְצֽ ֙ ִמּקֹול יו סּוָס֗ ַנְחַר֣ת

ֶאֶ֣רץ אְכלּו֙ ֹֽ ַוּי ַוָּי֗בֹואּו ָּכל־ָהָאֶ֑רץ ה ֲעָׁש֖ ָרֽ

ַח ְמַׁשֵּל֜ י ִהְנִנ֨ ֩ ִּכי ּה׃ ָבֽ ְו֥יְׁשֵבי יר ִע֖ ּה ּוְמלֹוָא֔

ם ֵאין־ָלֶה֖ ר ֲאֶׁש֥ ים ִצְפֹעִנ֔ ְנָחִׁשים֙ ם ָּבֶכ֗

י יִגיִת֖ ַמְבִל֥ ְנֻאם־ְיָי׃ ֶאְתֶכ֖ם ְוִנְּׁש֥כּו ָלַ֑חׁש

ִהֵּנה־֞קֹול ַדָּוֽי׃ י ִלִּב֥ י ָעַל֖ ָי֑גֹון ֲעֵל֣י

֙ ְיָי ַהֽ ים ַמְרַחִּק֔ ֶרץ֙ ֵמֶא֨ י ַּבת־ַעִּמ֗ ְוַע֣ת ַׁשֽ

ַמּ֗דּוַע ָּבּ֑ה ֵא֣ין ִאם־ַמְלָּכּ֖ה ְּבִצּ֔יֹון ֵא֣ין

ר ָעַב֥ ר׃ ֵנָכֽ י ְּבַהְבֵל֥ ם ֵליֶה֖ ִּבְפִסֽ ִהְכִע֛סּוִני

ְענּו׃ נֹוָׁשֽ ֥לֹוא ֲאַנְ֖חנּו ַוֽ ִיץ ָק֑ ָּכָ֣לה יר ָקִצ֖

ְרִּתי ָקַד֕ ָהְׁשַּבְ֑רִּתי י ַּבת־ַעִּמ֖ ֶבר ַעל־ֶׁש֥

ד ְּבִגְלָע֔ ֵא֣ין ֙ ַהֳצִרי ְתִני׃ ֶהֱחִזָקֽ ה ַׁשָּמ֖

ה ְלָת֔ ָעֽ א ֹ֣ ל ַמּ֨דּוַע֙ י ִּכ֗ ָׁש֑ם ֵא֣ין א ִאם־ֹרֵפ֖

ְוֵעיִנ֖י ִים ַמ֔ ֙ רֹאִׁשי י־ִיֵּת֤ן ִמֽ י׃ ַּבת־ַעִּמֽ ֲאֻרַכ֖ת

ת ֵא֖ ְיָלה ָוַל֔ יֹוָמ֣ם ְוֶאְבֶּכה֙ ִּדְמָע֑ה ְמ֣קֹור

ְמלֹון֙ ר ַבִּמְדָּב֗ ֣ ִני י־ִיְּתֵנ ִמֽ י׃ ַבת־ַעִּמֽ ְלֵל֥י ַחֽ

ֵמִאָּת֑ם ְלָכ֖ה ְוֵאֽ י ֶאת־ַעִּמ֔ ֶעְזָבה֙ ְוֶאֽ ים ְרִח֔ ֹאֽ

 ַּיְדְר֤כּו ַוֽ ים׃ ְגִדֽ ֹּבֽ ֶרת ֲעֶצ֖ ים ְמָנֲ֣אִפ֔ ֻכָּלם֙ י ִּכ֤
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ֶלֱאמּוָנ֖ה א ֹ֥ ְול ֶקר ֶׁש֔ ַקְׁשָּת֣ם ֶאת־ְלׁשֹוָנם֙

ָיָצ֛אּו ֶאל־ָרָע֧ה ה ָרָע֨ ֵמֽ ֩ ִּכי ָבָאֶ֑רץ ָּגְֽב֣רּו

֙ הּו ֵרֵע֨ ֵמֽ יׁש ִא֤ ְנֻאם־ְיָי׃ עּו א־ָיָד֖ ֹֽ ל י ְוֹאִת֥

י ִּכ֤ ַאל־ִּתְבָט֑חּו ח ְוַעל־ָּכל־ָא֖ רּו ִהָּׁשֵמ֔

יל ָרִכ֥ ַע ְוָכל־ֵר֖ ב ַיְעֹק֔ ָע֣קֹוב ָכל־ָאח֙

א ֹ֣ ל ת ֶוֱאֶמ֖ ּלּו ְיָהֵת֔ ֙ הּו ְּבֵרֵע֨ יׁש ְוִא֤ ׃ ֽ ַיֲֽה

ֲעֵו֥ה ַהֽ ֶקר ַּדֶּבר־ֶׁש֖ ְלׁשֹוָנ֛ם ִלְּמ֧דּו ְיַדֵּב֑רּו

ְּבִמְרָמ֛ה ִמְרָמ֑ה ְּב֣תֹו ֖ ִׁשְבְּת ִנְלֽאּו׃

ה ֹּכ֤ ן ָלֵכ֗ ְנֻאם־ְיָי׃ י ַעת־אֹוִת֖ ַדֽ ֲא֥נּו ֵמֽ

ים ּוְבַחְנִּת֑ ם ֽצֹוְרָפ֖ ִהְנִנ֥י ְצָב֔אֹות ֣ ְיָי ָאַמר֙

ץ ֵח֥ י׃ ַּבת־ַעִּמֽ ִמְּפֵנ֖י ה ֶאֱעֶׂש֔ ִּכי־ֵא֣י

ִדֵּב֑ר ִמְרָמ֣ה ְלׁשֹוָנ֖ם [ָׁש֛חּוט] ָׁשוֻח֛ט

ּוְבִקְרּ֖בֹו ר ְיַדֵּב֗ ֙ הּו ֶאת־ֵרֵע֨ ָׁש֤לֹום יו ְּבִפ֗

ם א־ֶאְפָקד־ָּב֖ ֹֽ ל ֶּלה ַהַעל־ֵא֥ ָאְרּֽבֹו׃ ים ָיִׂש֥

ם ִתְתַנֵּק֖ א ֹ֥ ל ה ֲאֶׁשר־ָּכֶז֔ ְּב֣גֹוי ִא֚ם ֑ ְנֻאם־ְיָי

ִהי ָוֶנ֗ י ְבִכ֣ ֶאָּׂש֧א ים ָהִר֜ ַעל־ֶה֨ י׃ ַנְפִׁשֽ

֙ ִנְּצתּו י ִּכ֤ ה ִקיָנ֔ ִמְדָּבר֙ ְוַעל־ְנ֤אֹות

֣קֹול ְמ֖עּו ָׁשֽ א ֹ֥ ְול ר ֹעֵב֔ יׁש ִמְּבִלי־ִא֣

ָנֽ ְד֖דּו ה ְוַעד־ְּבֵהָמ֔ ִים֙ ַהָּׁשַמ֨ ֵמ֤עֹוף ִמְקֶנ֑ה

ים ְלַגִּל֖ ֶאת־ְיֽרּוָׁשַלִ֛ם י ְוָנַֽתִּת֧ כּו׃ ָהָלֽ

ן ֶאֵּת֥ ה ְיהּוָד֛ י ְוֶאת־ָעֵר֧ ַּתִּנ֑ים ְמ֣עֹון

ָחָכם֙ ֶהֽ יׁש י־ָהִא֤ ִמֽ ב׃ יֹוֵׁשֽ י ִמְּבִל֖ ה ְׁשָמָמ֖

֛ י־ְיָי ִּפֽ ִּדֶּב֧ר ר ֲאֶׁש֨ ַוֽ את ֹ֔ ֶאת־ז ְוָיֵב֣ן

ֶרץ ָהָא֔ ְבָד֣ה ָאֽ ַעל־ָמה֙ ְוַיִּגָדּ֑ה יו ֵאָל֖

ֹ֣אֶמר ַוּי ר׃ ֹעֵבֽ י ִמְּבִל֖ ר ַכִּמְדָּב֖ ה ִנְּצָת֥

ִּתי ָנַת֖ ר ֲאֶׁש֥ י ֶאת־ּ֣תֹוָרִת֔ ַעל־ָעְזָבם֙ ְיָי֔

ְלכּו ְולֹא־ָה֥ י ְבקֹוִל֖ ְמ֥עּו ְולֹא־ָׁשֽ ִלְפֵניֶה֑ם

ֲחֵרי֙ ְוַאֽ ִלָּב֑ם ְׁשִר֣רּות י ֲחֵר֖ ַאֽ ַוֵּיְ֣ל֔כּו ּה׃ ָבֽ

ן ָלֵכ֗ ם׃ ֲאבֹוָתֽ ִלְּמ֖דּום ר ֲאֶׁש֥ ים ַהְּבָעִל֔

ל ִיְׂשָרֵא֔ ֵה֣י ֱא ְצָבאֹות֙ ֤ ְיָי ר ה־ָאַמ֞ ֹּכֽ

ֲעָנ֑ה ַלֽ ַהֶּז֖ה ֶאת־ָהָע֥ם ֲאִכיָל֛ם ַמֽ ִהְנִנ֧י

ם ַּבּגֹוִי֔ צֹוִתים֙ ֲהִפֽ ַוֽ אׁש׃ ֹֽ ֵמי־ר ים ְוִהְׁשִקיִת֖

י ְוִׁשַּלְחִּת֤ ַוֲֽאבֹוָת֑ם ָּמה ֵה֖ ָיֽ ְד֔עּו א ֹ֣ ל ֲאֶׁשר֙

ם׃ אֹוָתֽ י ַּכּלֹוִת֖ ַע֥ד ֶרב ֶאת־ַהֶח֔ ֲחֵריֶהם֙ ַאֽ

ְוִקְר֥אּו ִהְתּֽבֹוְנ֛נּו ְצָב֔אֹות ֣ ְיָי ָאַמר֙ ה ֹּכ֤

ֲחָכ֥מֹות ְוֶאל־ַהֽ ּוְתבֹוֶא֑יָנה ַלְמקֹוְנ֖נֹות

ָעֵל֖ינּו ָנה ְוִתֶּׂש֥ ְרָנה ּוְתַמֵה֕ ְוָתֽבֹואָנה׃ ִׁשְל֖חּו

ינּו ְוַעְפַעֵּפ֖ ה ִּדְמָע֔ ינּו֙ ֵעיֵנ֨ ְדָנה ְוֵתַר֤ ֶנִ֑הי

ִמִּצּ֖יֹון ע ִנְׁשַמ֥ י ְנִה֛ ֥קֹול י ִּכ֣ ִים׃ ִיְּזלּו־ָמֽ

ֶרץ ָא֔ י־ָעַזְ֣בנּו ִּכֽ ְמֹאד֙ ְׁשֽנּו ֹּב֤ ֻׁשָּדְ֑דנּו ֵא֣י

י־ְׁשַמְ֤עָנה ִּכֽ ינּו׃ ִמְׁשְּכנֹוֵתֽ יכּו ִהְׁשִל֖ י ִּכ֥

יו ְּדַבר־ִּפ֑ ָאְזְנֶכ֖ם ח ְוִתַּק֥ ְּדַבר־ְיָי֔ ָנִׁשים֙

ּה ְרעּוָת֖ ה ְוִאָּׁש֥ ִהי ֶנ֔ ְבֽנֹוֵתיֶכם֙ ְוַלֵּמְ֤דָנה

א ָּב֖ ינּו ְּבַחּלֹוֵנ֔ ֶות֙ ָמ֨ ִּכי־ָעָ֤לה ִקיָנֽה׃

ִמ֔חּוץ ֙ עֹוָלל ית ְלַהְכִר֤ ְּבַאְרְמנֹוֵת֑ינּו

ְנֻאם־ְיָי֔ ֹּכ֚ה ר ַּדֵּב֗ ְרֹחֽבֹות׃ ֵמֽ ים חּוִר֖ ַּבֽ

ַעל־ְּפֵנ֣י ֶמן ְּכֹד֖ ם ָאָד֔ ָהֽ ִנְבַל֣ת ְוָנְֽפָלה֙

ין ְוֵא֥ ר ַהֹּקֵצ֖ י ֲחֵר֥ ֵמַאֽ יר ּוְכָעִמ֛ ַהָּׂשֶד֑ה

ָחָכם֙ ַאל־ִיְתַהֵּל֤ל ְיָי֗ ָאַמ֣ר ה ֹּכ֣ ף׃ ְמַאֵּסֽ

ִּבְגֽבּוָר֑תֹו ַהִּגּ֖בֹור ְוַאל־ִיְתַהֵּל֥ל ְּבָחְכָמ֔תֹו

את ֹ֞ ִאם־ְּבז י ִּכ֣ ְּבָעְׁשֽרֹו׃ יר ָעִׁש֖ ַאל־ִיְתַהֵּל֥ל

ִּכ֚י אֹוִתי֒ ַע ְוָיֹד֣ ַהְׂשֵּכ֘ל ל ַהִּמְתַהֵּל֗ ִיְתַהֵּל֣ל

ָּבָאֶ֑רץ ה ּוְצָדָק֖ ט ִמְׁשָּפ֥ ֶחֶ֛סד ֶׂשה ֹע֥ ְיָי֔ ֲאִנ֣י

ְנֻאם־ְיָי׃ ְצִּתי ָחַפ֖ ֶּלה י־ְבֵא֥ ִּכֽ

ציבור לתענית קריאה

לב) (שמות

אֶמר ֹ֗ ַוּי ָה֑יו ֱא ֣ ְיָי ֶאת־ְּפֵנ֖י ה ֹמֶׁש֔ ַוְיַח֣ל
ֲאֶׁש֤ר ְּבַעֶּמ֔ ֙ ַאְּפ ה ֶיֱֽחֶר֤ ֙ ְיָי ָלָמ֤ה

ּוְבָי֥ד ָּג֖דֹול ַח ְּבֹכ֥ ִים ִמְצַר֔ ֵמֶאֶ֣רץ ֙ אָת הֹוֵצ֨
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ר ֵלאֹמ֗ ִים ִמְצַר֜ אְמ֨רּו ֹֽ י ָּמה֩ ָל֩ ה׃ ֲחָזָקֽ

ים ָהִר֔ ֶּבֽ ֹאָתם֙ ג ֲהֹר֤ ַלֽ ֽהֹוִציָאם֙ ְּבָרָע֤ה

ֲח֣רֹון ֵמֽ ׁשּ֚וב ֲאָדָמ֑ה ָהֽ ְּפֵנ֣י ֵמַע֖ל ם ָת֔ ּ֨וְלַכ

ר ְזֹכ֡ ׃ ְלַעֶּמֽ ָרָע֖ה ַעל־ָהֽ ם ְוִהָּנֵח֥ ַאֶּפ֔

י ֲעָבֶד֗ ל ּֽוְלִיְׂשָרֵא֜ ק ְלִיְצָח֨ ְלַאְבָרָהם֩

ם ֲאֵלֶה֔ ַוְּתַדֵּב֣ר ֒ ָּב ָלֶה֘ם ִנְׁשַּבְ֣עָּת ר ֲאֶׁש֨

ַהָּׁשָמִ֑ים י ְּכֽכֹוְכֵב֖ ם ת־ַזְרֲעֶכ֔ ֶאֽ ַאְרֶּבה֙

ֶאֵּתן֙ ְרִּתי ָאַמ֗ ֲאֶׁש֣ר את ֹ֜ ַהּז ֶרץ ְוָכל־ָהָא֨

֑ ְיָי ַוִּיָּנֶ֖חם ם׃ ְלֹעָלֽ ְוָנֲֽח֖לּו ם ְלַזֽ ְרֲעֶכ֔

ְלַעּֽמֹו׃ ֲעׂ֥שֹות ַלֽ ר ִּדֶּב֖ ר ֲאֶׁש֥ ה ַעל־ָהָ֣רָע֔

֛ ְּפָסל־ְל ה ֶאל־ֹמֶׁש֔ ֙ ְיָי ֹ֤אֶמר ַוּי (לוי) פ

ַתְבִּתי֙ ְוָכֽ אֹׁשִנ֑ים ָּכִרֽ ֲאָבִנ֖ים ת ְׁשֵנֽי־ֻלֹח֥

ָה֛יּו ר ֲאֶׁש֥ ים ת־ַהְּדָבִר֔ ֶא֨ ת ַעל־ַהֻּלֹח֔

ְרָּת׃ ִׁשַּבֽ ר ֲאֶׁש֥ אֹׁשִנ֖ים ָהִרֽ ת ַעל־ַהֻּלֹח֥

ֶאל־ַה֣ר ֶקר֙ ַבֹּב֨ יָת ְוָעִל֤ ֶקר ַלֹּב֑ ָנ֖כֹון ֶוְהֵי֥ה

ר׃ ָהָהֽ אׁש ֹ֥ ַעל־ר ם ָׁש֖ י ִל֛ ְוִנַּצְבָּת֥ י ִסיַנ֔

א ַאל־ֵיָר֖ יׁש ְוַגם־ִא֥ ִעָּמ֔ לֹא־ַיֲֽעֶל֣ה ְוִאיׁש֙

ַאל־ִיְר֔עּו ְוַהָּבָקר֙ אן ֹ֤ ַּגם־ַהּצ ְּבָכל־ָהָה֑ר

ל ַוִּיְפֹס֡ (ישראל) ַהֽהּוא׃ ר ָהָה֥ ֶאל־֖מּול

ֹמֶׁש֤ה ם ַוַּיְׁשֵּכ֨ ים אֹׁשִנ֗ ָּכִרֽ ים ֲאָבִנ֜ ת ְׁשֵנֽי־ֻלֹח֨

ִצָּו֥ה ֲאֶׁש֛ר ַּכֽ י ִסיַנ֔ ֶאל־ַה֣ר ֙ ַעל ַוַּי֨ ֶקר֙ ַבֹּב֨

ים׃ ֲאָבִנֽ ת ֻלֹח֥ ְׁשֵנ֖י ְּבָי֔דֹו ח ַוִּיַּק֣ ֹא֑תֹו ֖ ְיָי

א ַוִּיְקָר֥ ָׁש֑ם ִעּ֖מֹו ב ַוִּיְתַיֵּצ֥ ן ָעָנ֔ ֶּבֽ ֙ ְיָי ֤ ֶרד ַוֵּי

ְיָי֔ ֣ ְיָי ַוִּיְקָרא֒ ַעל־ָּפָניו֘ ְיָי֥ ר ַוַּיֲֽעֹב֨ ְיָי׃ ם ְבֵׁש֖

ֶסד ְוַרב־ֶח֥ ִים ַאַּפ֖ ֶר ֶא֥ ְוַחּ֑נּון ַר֖חּום ל ֵא֥

ן ֛ ָע א ֹנֵׂש֥ ים ֲאָלִפ֔ ָלֽ ֶסד֙ ֶח֨ ר ֹנֵצ֥ ת׃ ֱאֶמֽ ֶוֽ

ד ֹּפֵק֣ ה ְיַנֶּק֔ א ֹ֣ ל ְוַנֵּקה֙ ְוַחָּטָא֑ה ַׁשע ָוֶפ֖

ים ָבִנ֔ ְוַעל־ְּבֵנ֣י ַעל־ָּבִנים֙ ָא֗בֹות ן ֣ ֲע

ֹמֶׁש֑ה ר ַוְיַמֵה֖ ים׃ ְוַעל־ִרֵּבִעֽ ים ַעל־ִׁשֵּלִׁש֖

ִאם־ָנא֩ אֶמר ֹ֡ ַוּי חּו׃ ַוִּיְׁשָּתֽ ְרָצה ַא֖ ד ַוִּיֹּק֥

ֲאֹדָנ֖י ־ָנ֥א ֵיֶֽל י ֲאֹדָנ֔ ֙ י ְּבֵעיֶנ֨ ֵח֤ן אִתי ָמָצ֨

ַלְחָּת֛ ְוָסֽ ֔הּוא ֶרף֙ ַעם־ְקֵׁשה־ֹע֨ י ִּכ֤ ְּבִקְרֵּב֑נּו

ִהֵּנ֣ה אֶמר ֹ֗ ַוּי נּו׃ ּוְנַחְלָּתֽ נּו ּוְלַחָּטאֵת֖ ֵנ֥נּו ֲע ַלֽ

ֱעֶׂש֣ה ֶאֽ ֙ ל־ַעְּמ ָּכֽ ֤ ֶגד ֶנ ְּבִרית֒ ֹּכֵר֣ת ָאֹנִכי֘

ֶרץ ְבָכל־ָהָא֖ א־ִנְבְר֥אּו ֹֽ ל ֲאֶׁש֛ר ת ִנְפָלֹא֔

ה ֲאֶׁשר־ַאָּת֨ ם ָע֠ ָכל־ָה֠ ְוָרָא֣ה ּוְבָכל־ַהּגֹוִי֑ם

ר ֲאֶׁש֥ ֔הּוא י־נֹוָר֣א ִּכֽ ֙ ְיָי ֲעֵׂש֤ה ֶאת־ַמֽ ְבִקְרּ֜בֹו

׃ ִעָּמֽ ה ֹעֶׂש֥ י ֲאִנ֖

ציבור לתענית הפטרה

נה) (ישעיה

ָקֽרֹוב׃ ְהיֹו֥תֹו ִּבֽ הּו ְקָרֻא֖ ְּבִהָּמְצ֑אֹו ֖ ְיָי ִּדְרׁ֥שּו

ַמְחְׁשֹבָת֑יו ֶון ָא֖ יׁש ְוִא֥ ַּדְרּ֔כֹו ָרָׁשע֙ ַיֲֽעֹז֤ב

ינּו ֵה֖ ְוֶאל־ֱא הּו ֲחֵמ֔ ִויַרֽ ֙ ֶאל־ְיָי ב ְוָיֹׁש֤

֙ ַמְחְׁשבֹוַתי א ֹ֤ ל י ִּכ֣ ִלְסֽלֹוַח׃ ה י־ַיְרֶּב֥ ִּכֽ

ם ְנֻא֖ ְּדָרָכ֑י ַדְרֵכיֶכ֖ם א ֹ֥ ְול ם ַמְחְׁש֣בֹוֵתיֶכ֔

ְדָרַכי֙ ָּגְֽב֤הּו ֵּכ֣ן ֵמָאֶ֑רץ ִים ָׁשַמ֖ י־ָגְֽב֥הּו ִּכֽ ְיָי׃

י ִּכ֡ ם׃ ֵתיֶכֽ ַּמְחְׁשֹבֽ ִמֽ י ּוַמְחְׁשֹבַת֖ ם ִמַּדְרֵכיֶכ֔

ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֗ ֶלג ְוַהֶּׁש֜ ֶׁשם ַהֶּג֨ ֵיֵרד֩ ֲאֶׁש֣ר ַּכֽ

ֶרץ ֶאת־ָהָא֔ ִאם־ִהְרָו֣ה ִּכ֚י ָיׁ֔שּוב א ֹ֣ ל ָּמה֙ ְוָׁש֨

ַע ַלֹּזֵר֔ ַרע֙ ֶז֨ ְוָנַ֤תן ְוִהְצִמיָחּ֑ה ּה ְוהֹוִליָד֖

ֲאֶׁש֣ר ְדָבִרי֙ ְהֶי֤ה ִיֽ ֵּכ֣ן ל׃ ֹאֵכֽ ָלֽ ְוֶלֶ֖חם

י ִּכ֤ ם ֵריָק֑ ֵאַל֖י א־ָיׁ֥שּוב ֹֽ ל י ִמִּפ֔ ֵיֵצ֣א

יַח ְוִהְצִל֖ ְצִּתי ָחַפ֔ ֶאת־ֲאֶׁש֣ר ִאם־ָעָׂשה֙

אּו ֵתֵצ֔ י־ְבִׂשְמָח֣ה ִּכֽ יו׃ ְׁשַלְחִּתֽ ר ֲאֶׁש֥

ְוַהְּגָב֗עֹות ים ָהִר֣ ֶהֽ ּֽתּוָב֑לּון ּוְבָׁש֖לֹום

ה ַהָּׂשֶד֖ י ְוָכל־ֲעֵצ֥ ה ִרָּנ֔ ִלְפֵניֶכם֙ ִיְפְצ֤חּו

ְב֔רֹוׁש ַיֲֽעֶל֣ה ַּנֲֽעצּוץ֙ ַהֽ ַּתַ֤חת ף׃ ֲחאּו־ָכֽ ִיְמֽ

ְוָהָי֤ה ֲהַד֑ס ַיֲֽעֶל֣ה ד ַהִּסְרָּפ֖ ַחת] [ְוַת֥ ֥ ַחת ַתְ

ֹּכ֚ה ת׃ ִיָּכֵרֽ א ֹ֥ ל עֹוָל֖ם ְל֥אֹות ם ְלֵׁש֔ ֙ ְיָי ַלֽ
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ה ְצָדָק֑ ֲעׂ֣שּו ַוֽ ט ִמְׁשָּפ֖ ִׁשְמ֥רּו ְיָי֔ ָאַמ֣ר

י ְוִצְדָקִת֖ ָל֔בֹוא ְיֽׁשּוָעִתי֙ י־ְקרֹוָב֤ה ִּכֽ

את ֹ֔ ַיֲֽעֶׂשה־ּז ֱאנֹוׁש֙ י ַאְׁשֵר֤ ְלִהָּגֽלֹות׃

ַׁשָּבת֙ ֹׁשֵמ֤ר ָּבּ֑ה ַיֲֽחִז֣יק ם ּוֶבן־ָאָד֖

ע׃ ָּכל־ָרֽ ֲעׂ֥שֹות ֵמֽ ָי֖דֹו ר ְוֹׁשֵמ֥ ַחְּל֔לֹו ֵמֽ

֙ ֶאל־ְיָי ַהִּנְלָו֤ה ר ֶּבן־ַהֵּנָכ֔ ְוַאל־יֹאַמ֣ר

ַעּ֑מֹו ֵמַע֣ל ֖ ְיָי ַיְבִּדיַלִ֛ני ל ַהְבֵּד֧ ר ֵלאֹמ֔

ׁש׃ ָיֵבֽ ֵע֥ץ י ֲאִנ֖ ן ֵה֥ יס ַהָּסִר֔ ְוַאל־יֹאַמר֙

֙ ִיְׁשְמרּו ֲאֶׁש֤ר ִריִסים֙ ַלָּסֽ ְיָי֗ ָאַמ֣ר ה ִּכי־ֹכ֣

ָחָפְ֑צִּתי ֲאֶׁש֣ר ַּבֽ ֲח֖רּו ּוָבֽ י ֶאת־ַׁשְּבתֹוַת֔

י ְּבֵביִת֤ ם ָלֶה֜ י ְוָנַֽתִּת֨ י׃ ִּבְבִריִתֽ ים ֲחִזיִק֖ ּוַמֽ

ּוִמָּב֑נֹות ִמָּבִנ֣ים ֖טֹוב ם ָוֵׁש֔ ָי֣ד ֙ ּוְבֽחֹוֹמַתי

ת׃ ִיָּכֵרֽ א ֹ֥ ל ר ֲאֶׁש֖ ֶאֶּתן־֔לֹו עֹוָלם֙ ֵׁש֤ם

ְלָׁשְ֣ר֔תֹו ֙ ַעל־ְיָי ַהִּנְלִו֤ים ר ַהֵּנָכ֗ ּוְבֵנ֣י

ים ֲעָבִד֑ ַלֽ ֖לֹו ְה֥יֹות ִלֽ ְיָי֔ ֶאת־ֵׁש֣ם ֲהָבה֙ ּֽוְלַאֽ

ים ֲחִזיִק֖ ּוַמֽ ַחְּל֔לֹו ֵמֽ ַׁשָּבת֙ ָּכל־ֹׁשֵמ֤ר

י ָקְדִׁש֗ ֶאל־ַה֣ר ים יאֹוִת֞ ֲהִבֽ ַוֽ י׃ ִּבְבִריִתֽ

ֵתיֶה֧ם עֹו י ְּתִפָּלִת֔ ְּבֵב֣ית ְוִׂשַּמְחִּתים֙

י ֵביִת֔ י ִּכ֣ י ַעל־ִמְזְּבִח֑ ְלָר֖צֹון ְוִזְבֵחיֶה֛ם

ְנֻאם֙ ים׃ ְלָכל־ָהַעִּמֽ א ִיָּקֵר֖ ֵּבית־ְּתִפָּל֥ה

ץ ֲאַקֵּב֥ ֛עֹוד ִיְׂשָרֵא֑ל ִנְדֵח֣י ץ ְמַקֵּב֖ ְיָי֔ ֲאֹדָנ֣י

יו׃ ְלִנְקָּבָצֽ יו ָעָל֖

חדש לראש קריאה

כח) (במדבר

ֶאת־ְּבֵנ֣י ַצ֚ו ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־מֶׂש֥ ְיָי֖ ר ַוְיַדֵּב֥

י ַלְחִמ֜ י ֶאת־ָקְרָּבִנ֨ ֲאֵלֶה֑ם ַמְרָּת֖ ְוָאֽ ל ִיְׂשָרֵא֔

יב ְלַהְקִר֥ ִּתְׁשְמ֕רּו י יֹחִח֔ ִנֽ יַח ֵר֚ י ְלִאַּׁש֗

ם ָלֶה֔ ַמְרָּת֣ ְוָאֽ (לוי) ְּבֽמֹוֲעֽדֹו׃ י ִל֖

ים ְּכָבִׂש֨ ֑ ְיָי ַלֽ יבּו ַּתְקִר֖ ר ֲאֶׁש֥ ה ִאֶּׁש֔ ָהֽ ֶז֚ה

ֹעָל֥ה ַלּ֖יֹום ְׁשַנ֥ ִים ם ְתִמיִמ֛ ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֧ה

ד ֶאָח֖ ֶאת־ַהֶּכֶ֥בׂש ( כהן סוף ) יד׃ ָתִמֽ

ה ֲעֶׂש֖ ַּתֽ י ַהֵּׁשִנ֔ ַהֶּכֶ֣בׂש ְוֵאת֙ ֶקר ַבֹּב֑ ֲעֶׂש֣ה ַּתֽ

ֶלת ֹס֖ ֵאיָפ֛ה ָהֽ ית ֲעִׂשיִר֧ ַוֽ ִים׃ ַעְרָּבֽ ָהֽ ין ֵּב֥

ת ְרִביִע֥ ית ָּכִת֖ ֶמן ְּבֶׁש֥ ְּבלּוָל֛ה ְלִמְנָח֑ה

ֲעֻׂשָיה֙ ָהֽ יד ָּתִמ֑ ֹעַל֖ת (ישראל) ין׃ ַהִהֽ

֙ ְוִנְסּכ ְיָי׃ ַלֽ ה ִאֶּׁש֖ ַח ִניֹח֔ יַח ְלֵר֣ י ִסיַנ֔ ְּבַה֣ר

ֶדׁש ַּבֹּק֗ ֶאָח֑ד ָהֽ ַלֶּכֶ֖בׂש ין ַהִה֔ ת ְרִביִע֥

ַהֶּכֶ֣בׂש ְוֵאת֙ ְיָי׃ ַלֽ ֵׁשָכ֖ר ֶנֶ֥ס ַהֵּס֛

ת ְּכִמְנַח֨ ַעְרָּבִ֑ים ָהֽ ֵּב֣ין ה ֲעֶׂש֖ ַּתֽ י ַהֵּׁשִנ֔

ַח ִניֹח֖ יַח ֵר֥ ִאֵּׁש֛ה ה ֲעֶׂש֔ ַּתֽ ֙ ּוְכִנְסּכ ֶקר ַהֹּב֤

ים ְׁשֵנֽי־ְכָבִׂש֥ ת ַהַּׁשָּב֔ ּוְביֹום֙ פ ְיָי׃ ַלֽ

ֶלת ֹס֧ ים ֶעְׂשֹרִנ֗ ּוְׁשֵנ֣י ם ְּתִמיִמ֑ ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה

ת ַׁשַּב֖ ֹעַל֥ת ְוִנְסּֽכֹו׃ ֶמן ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥ה ִמְנָח֛ה

פ ּה׃ ְוִנְסָּכֽ יד ַהָּתִמ֖ ַעל־ֹעַל֥ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו

יבּו ַּתְקִר֥ ם ָחְדֵׁשיֶכ֔ ּוְבָראֵׁשי֙ (רביעי)

ְוַאִ֣יל ִים֙ ְׁשַנ֨ ר ְּבֵנֽי־ָבָק֤ ים ָּפִר֨ ֑ ְיָי ַלֽ ֹעָל֥ה

ם׃ ְּתִמיִמֽ ִׁשְבָע֖ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ים ְּכָבִׂש֧ ד ֶאָח֔

ְּבלּוָל֣ה ִמְנָחה֙ ֶלת ֹס֤ ים ֶעְׂשֹרִנ֗ ָׁש֣ה ּוְׁש

ֶלת ֹס֤ ים ֶעְׂשֹרִנ֗ ּוְׁשֵנ֣י ֶאָח֑ד ָהֽ ר ַלָּפ֖ ֶמן ַבֶּׁש֔

ד׃ ֶאָחֽ ָהֽ ִיל ָלַא֖ ֶמן ַבֶּׁש֔ ְּבלּוָל֣ה ִמְנָחה֙

ֶמן ַבֶּׁש֔ ְּבלּוָל֣ה ִמְנָחה֙ ֶלת ֹס֤ ִעָּׂש֗רֹון ן ְוִעָּׂשֹר֣

ְיָי׃ ַלֽ ה ִאֶּׁש֖ ַח ִניֹח֔ יַח ֵר֣ ֹעָלה֙ ֶאָח֑ד ָהֽ ַלֶּכֶ֖בׂש

ת ּוְׁשִליִׁש֧ ר ַלָּפ֜ ה ִיְהֶי֨ ֩ ַהִהין י ֲחִצ֣ ם ְוִנְסֵּכיֶה֗

֑ ִין ָי ַלֶּכֶ֖בׂש ין ַהִה֛ ת ּוְרִביִע֥ ִיל ָלַא֗ ין ַהִה֣

ַהָּׁשָנֽה׃ י ְלָחְדֵׁש֖ ְּבָחְדׁ֔שֹו ֶדׁש֙ ֹח֨ ֹעַל֥ת ֹ֣את ז

ַעל־ֹעַל֧ת ְיָי ַלֽ ְלַחָּט֖את ֶאָח֛ד ִעִּז֥ים יר ּוְׂשִע֨

ְוִנְסּֽכֹו׃ ה ֵיָֽעֶׂש֖ יד ַהָּתִמ֛
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הדרך תפלת
ְלָׁשלֹום נּו ֶׁשּתֹוִליֵכֽ ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֵהי ֵוא ינּו ֵהֽ ֱא ְיָי ִמְּלָפֶנֽי ָרצֹון ְיִהי

ְלַחִּיים נּו ֶחְפֵצֽ ִלְמחֹוז נּו ְוַתִּגיֵעֽ ְלָׁשלֹום: נּו ְוַתְדִריֵכֽ ְלָׁשלֹום נּו ְוַתְצִעיֵדֽ

ְלֵחן ְוִתְּתֵנֽנּו ֶר ַּבֶּדֽ ְואֹוֵרב ָּכל־אֹוֵיב ִמַּכף נּו ְוַתִּציֵלֽ ּוְלָׁשלֹום ּוְלִׂשְמָחה

ִּכי ַּתֲחנּוֵנֽינּו קֹול ְוִתְׁשַמע נּו ָכל־רֹוֵאֽ ּוְבֵעיֵני ְּבֵעיֶנֽי ּוְלַרֲחִמים ֶסד ּוְלֶחֽ

ְּתִפָּלה: ַע ׁשֹוֵמֽ ְיָי ַאָּתה ָּברּו ָּתה: ַאֽ ְוַתֲחנּון ְּתִפָלה ַע ׁשֹוֵמֽ ֵאל
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